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i 

TIIVISTELMÄ  

 

ähän mennessä koronakriisi ei ole muuttanut Venäjän poliittisen järjestelmän 

toimintalogiikkaa. Kreml pyrkii ensisijaisesti varmistamaan, että sen oman 

aseman kannalta keskeisten toimijoiden lojaalisuus säilyy. Tämä tarkoittaa 

käytännössä poliittisen eliitin muodostamien ryhmittymien välisen voimatasapainon 

ylläpitoa myös kriisin aikana ja sen pitkittyessä.  

Koronakriisiä koskevassa strategisessa viestinnässä korostetaan Putinin johtajuutta, 

vaikka käytännössä vastuuta on jaettu aluetason toimijoille sekä eri viranomaisille. Ti-

lanteen pahentuminen (kuolleisuuden kasvu ja talousongelmat) tuskin muuttaa koko-

naiskuvaa Putinin toiminnan kehystämisen osalta.  

Aikaisemman tutkimuskirjallisuuden sekä tutkimusta varten kerätyn aineiston avulla 

tutkimusraportissa hahmotellaan kolme keskeistä epävarmuustekijää, joita voidaan 

hyödyntää koronakriisin poliittisten vaikutusten arvioinnissa. Näitä ovat valtionjoh-

don valmius turvautua väkivaltaan ja kontrollikeinoihin asemansa turvaamiseksi, kyky 

manipuloida yleistä mielipidettä poliittisen eliitin intressien mukaisesti sekä keskushal-

linnon toimintakyky kriisitilanteessa.  

Venäjän olosuhteissa on vaikea arvioida, milloin tilanne täyttää merkittävän häiriötilan 

tunnusmerkit. Tältä osin tilannekuvan terävöittäminen edellyttää monitieteistä tutki-

musotetta sekä laajan tietopohjan hyödyntämistä. 

 

Asiasanat: johtosuhteet, koronavirus, poliittinen järjestelmä, Putin, Venäjä, viranomaisviestintä. 
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ESIPUHE 

 

uluneen noin puolen vuoden ajan maailma on elänyt uuden koronaviruksen 

(covid-19) aiheuttaman pandemian keskellä. Viruksen vähitellen levitessä 

valtiot ovat reagoineet tilanteeseen eri tavoin. Syitä näihin eroihin voidaan 

etsiä maiden poliittisten kulttuurien eroista, terveydenhoitojärjestelmien toimintaky-

vystä ja resurssien riittävyydestä. Koronapandemia on paljastanut eri yhteiskuntien ki-

pupisteitä ja vahvuuksia. Venäjä ei ole tässä suhteessa poikkeus.  

Tämän tutkimusraportin tavoitteena on luoda pitkittäisleikkaus Venäjän poliittisen 

johdon ja viranomaistoimijoiden reagoinnista koronakriisin alkuvaiheessa. Tutkimus 

on toteutettu kolmessa vaiheessa. Aluksi on kartoitettu federaatiotason keskeiset toi-

mijat, heidän tehtävänsä ja toimien koordinaatio epidemian hillitsemiseksi. Tutkimuk-

sen toisessa vaiheessa on selvitetty keskushallinnon ja aluehallintojen välistä työnjakoa 

ja kartoitettu aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen nojaten, miten eri tavoin kriisi 

mahdollisesti vaikuttaa Venäjän yhteiskunnalliseen vakauteen. Kolmannessa vaiheessa 

on analysoitu Venäjän poliittisen johdon koronakriisiin liittyvää strategista viestintää 

sekä kriisin kehystämistä Venäjän valtiontelevisiossa. Loppuraportti yhdistää nämä 

tutkimusprosessin eri vaiheet ja tarjoaa siten välineitä jatkotutkimukseen. 

Tutkimushanke on toteutettu Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen Ve-

näjä-ryhmän yhteistyönä. Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen apulaisprofes-

sori Katri Pynnöniemi on vastannut hankkeen suunnittelusta sekä väliraporttien ja 

loppuraportin kirjoittamisesta. Korkeakouluharjoittelija Outi Helin on koonnut ra-

portissa käytetyn tutkimusaineiston, kirjoittanut loppuraportin toisen kappaleen ja 

vastannut media-aineiston analyysistä. Venäjä-ryhmän erikoistutkijat Pentti Fors-

ström ja Vladimir Panschin sekä väitöskirjatutkija Jonna Alava ovat kommentoineet 

työtä sen eri vaiheissa. Erikoistutkija Vladimir Panschin on lisäksi kirjoittanut lyhyen 

arvion koronapandemian vaikutuksista Venäjän asevoimissa (liite 3.) 

 

Kirjoittajat haluavat kiittää Sotataidon laitosta sekä kollegoita tuesta hankkeen aikana. 

 

Katri Pynnöniemi   Outi Helin 

Apulaisprofessori   Korkeakouluharjoittelija 

Helsingin yliopisto (Aleksanteri-instituutti) ja  Maanpuolustuskorkeakoulu 

Maanpuolustuskorkeakoulu   
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1. JOHDANTO  

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja tavoitteet 

oulukuussa 2019 Kiinan viranomaiset välittivät Maailman terveysjärjestön 

(WHO:n) Kiinan toimistolle tiedon Wuhanin maakunnassa leviävästä keuhko-

kuume-epidemiasta, joka myöhemmin varmistui uuden koronaviruksen (covid-19) 

aiheuttamaksi. Viruksen vähitellen levitessä maailmanlaajuiseksi pandemiaksi eri val-

tiot ovat reagoineet tilanteeseen eri tavoin. Syitä näihin eroihin voidaan etsiä maiden 

poliittisten kulttuurien eroista, terveydenhoitojärjestelmien toimintakyvystä ja resurs-

sien riittävyydestä. Yhteisiäkin piirteitä löytyy. Epidemian alkuvaiheessa eri maiden 

varautumista on osaltaan vaikeuttanut tutkitun tiedon puuttuminen viruksen leviämis-

mekanismeista ja sitä kautta sen vaarallisuudesta.1  

Venäjän viranomaiset ilmoittivat rajoitustoimista ja erilaisista varautumistoimenpi-

teistä jo tammikuun lopulla 2020. Liikennettä Kiinan ja Venäjän välisellä rajalla rajoi-

tettiin ja maiden välinen lentoliikenne ohjattiin käyttämään yhtä Moskovan Šeremet-

jevon2 lentoaseman terminaalia. Vertailussa Euroopan tilanteeseen Venäjä oli pitkään 

jäljessä tartuntojen määrää mitattaessa. Huhtikuun jälkeen Venäjä on noussut tilasto-

jen kärkeen, ja toukokuun alussa tartunnan saaneita oli jo yli 300 000. Venäjän viran-

omaisten julkaisemiin tilastoihin epidemian eri vaiheista on kuitenkin syytä suhtautua 

varauksellisesti.3  

Tässä raportissa tarkastellaan Venäjän valtionjohdon ja viranomaisten toimintaa ko-

ronavirustilanteen keskellä tammi–toukokuun välisenä aikana. Raportissa kuvataan 

Venäjän viranomaisten toiminnan koordinaatiota (Kuvio 1. johtosuhteet) sekä pää-

töksentekoprosessia (Kuvio 2. aikajana) kriisin kuluessa. Tutkimuksessa kysytään, 

noudattavatko viranomaisten reaktiot aikaisemman tutkimuksen oletuksia järjestel-

män toimintalogiikasta vai voimmeko oppia jotakin uutta Venäjän valtionjohdon toi-

minnasta kriisitilanteessa? 

Vaikka raportin päätavoitteena on kuvata koronakriisin vaiheita Venäjän viranomais-

toiminnan osalta, tarkoitus on luoda myös pohjaa kriisin poliittisten vaikutusten arvi-

oinnille. Raportissa ei käsitellä koronakriisin vaikutuksia Venäjän talouteen. Lähtöole-

tuksena on, että kuluvan vuoden talouskasvu Venäjällä hidastuu merkittävästi.4 Ra-

portin ulkopuolelle jää myös tilannekuvan muodostaminen sairastuneiden ja kuollei-

den määristä eri alueilla, epidemian vaikutuksista keskeisillä teollisuudenaloilla sekä 

sen vaikutuksista esimerkiksi Venäjän asevoimien toimintaan. Raportissa sivutaan ko-

ronakriisin merkitystä Venäjän ulkopolitiikan tavoitteille. Tässäkin asiassa kokonais-

valtainen arvio edellyttää pidempää tarkastelujaksoa ja näin ollen raportissa pitäydy-

tään vain alustavissa huomioissa. 

                                              
1 Yong 2020.  
2 Tässä raportissa venäjänkieliset nimet ja lähteet on translitteroitu kansallisella SFS 4900 -standardilla. Jos ve-
näjänkielinen nimi on peräisin englanninkielisestä lähteestä, nimi on kirjoitettu lähteen kirjoitusasun mukaisesti. 
3 Sauer 2020. 
4 Venäjän talousministeriön toukokuussa julkaistujen lukujen mukaan Venäjän BKT oli huhtikuussa 28 pro-
senttia alhaisempi verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan. Tkatšov 2020; Simola 2020. 
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1.2 Tutkimuskysymykset ja tutkimusaineiston kuvaus 

Tutkimusraportin aluksi kuvataan keskeisten federaatiotason viranomaisten johtosuh-

teet ja koronakriisin aikana perustettujen uusien työryhmien tehtävät. Samassa yhtey-

dessä selvitetään keskusjohdon ja alueellisten toimijoiden työn koordinointia epide-

mian kontekstissa. Tätä varten on seurattu koronakriisiin reagointia kuudella Venäjän 

alueella, jotka ovat Pietari ja Moskova sekä Karjalan, Komin, Sverdlovskin ja Taka-

Baikalin alueet. Tämän ensimmäisen osuuden tavoitteena on muodostaa yleiskuva Ve-

näjän eri viranomaisten toiminnasta koronakriisin alkuvaiheessa tammi–toukokuun 

välisenä aikana.  

Raportin kolmannessa kappaleessa analysoidaan koronakriisin kehystämistä5 Venäjän 

viranomaisviestinnässä ja mediassa. Keskeisten uutiskanavien suora tai epäsuora hal-

linta luo Venäjän valtionjohdolle hyvät edellytykset ohjata julkista keskustelua niin 

normaalioloissa kuin kriisitilanteessa. Keskeiset uutismediat ovat poliittisen eliitin 

omistuksessa ja sitä kautta suoraan tai epäsuorasti yhteydessä Putiniin. Erityisesti krii-

sitilanteissa Putinin oletetaan ”käsiohjaavan” strategista viestintää.6 Tutkimuksessa ky-

sytään, millaista kuvaa valtiotoimijasta luodaan kriisin aikana? Mitä uhkia ja riskejä 

koronaepidemiaan yhdistetään julkisuudessa? Miten eri viranomaisten velvollisuuk-

sista puhutaan eli kuka johtaa kriisin aikaista toimintaa? Analyysin tarkoituksena on 

arvioida kriisiviestinnän yhteneväisyyttä ja pääargumenttien (narratiivien) muutosta 

kriisin edetessä.  

Raportin neljännessä kappaleessa fokus siirtyy viranomaistoimijoiden toimien tarkas-

telusta koronakriisin pitkäaikaisvaikutusten arviointiin. Analyysissä yhdistetään tutki-

musprojektissa tuotettu tieto viranomaistoiminnasta koronakriisin aikana ja aikaisem-

man tutkimuksen havainnot Venäjän poliittisen järjestelmän toimintalogiikasta ja kes-

keisistä epävarmuustekijöistä. Tavoitteena on muodostaa alustava hypoteesi tekijöistä, 

joita on tarpeen seurata tilanteen edetessä.  

Tutkimusaineisto on kerätty julkisista lähteistä, ja siinä on hyödynnetty Integrum-ha-

kupalvelua, Venäjän viranomaisten Internet-sivustoja ja perinteisen median uutisra-

portteja ja ajankohtaisohjelmia. Pääosa aineistoa on kerätty 1.1.2020–15.5.2020 väli-

seltä ajalta. Tämän aineiston avulla ei voida osoittaa aukottomasti tehtyjen päätösten 

järjestystä tai niiden perusteluja, mutta sen avulla voidaan rekonstruoida eri viran-

omaisten ja muiden toimijoiden välisten suhteiden julkituotu kuva.  

 

  

                                              
5 Kehystämisellä tarkoitetaan valintoja, joiden avulla luodaan ja vahvistetaan mielikuvia kriisin merkityksestä 
sekä viranomaisten toiminnasta kriisin aikana. Esimerkiksi voidaan korostaa jonkun toimijan osuutta, rajata 
pois kokonaisuuden kannalta olennaisia asioita tai nimetä asioita tai toimijoita uhkaksi. Entman 1993, 52–53. 
6 Zakem 2018, 11, 19, 28.  
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2. PÄÄTÖKSENTEKO KRIISITILANTEESSA 

ederaatiotasolla koronakriisiin on reagoitu perustamalla tilanteen seuraami-

seen keskittyviä ryhmiä sekä hallituksen että presidentin alaisuuteen. Tässä 

kappaleessa käydään läpi ryhmien toimintaa sekä muiden keskeisten toimijoi-

den roolia kriisinhallinnassa. Keskeisten viranomaistoimijoiden johtosuhteet on esi-

tetty kaaviossa (kuvio 1) ja toimijoiden reagointi koronavirustilanteeseen aikajanalla 

(kuvio 2).  

 

Kuvio 1: Keskeisten viranomaistoimijoiden johtosuhteet 
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Kuvio 2: Toimijoiden reagointi koronavirustilanteeseen 

 

2.1. Venäjän federaation hallitus 

Venäjän federaation hallitus on käsitellyt koronavirustilannetta kokouksissaan tammi-

kuun lopusta lähtien7. Hallituksen yhteyteen on perustettu kaksi erillistä ryhmää ko-

ronavirustilanteen hallitsemiseksi: operatiivinen esikunta ja koordinaationeuvosto.  

2.1.1. Operatiivinen esikunta 

Hallituksen yhteydessä toimiva operatiivinen esikunta (оперативный штаб по пре-

дупреждению завоза и распространения нового коронавируса) perustettiin pää-

ministeri Mihail Mišustinin antamalla toimeksiannolla 27.1.20208. Esikunnan kokoon-

pano vahvistettiin kaksi päivää myöhemmin: 

 Golikova T. A. (Голикова Т.А.), hallituksen puheenjohtajan sijainen, operatii-

visen esikunnan puheenjohtaja 

 Popova A. JU. (Попова А.Ю.), Rospotrebnadzorin johtaja, operatiivisen esi-

kunnan varapuheenjohtaja 

                                              
7 Venäjän hallitus 30.1.2020a. 
8 Venäjän hallitus 27.1.2020. 
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 Krivnonos O.V. (Кривонос О.В), hallituksen kanslian päällikön sijainen, ope-

ratiivisen esikunnan vastaava sihteeri  

 Gorovoi A.V. (Горовой А.В.), sisäministerin ensimmäinen sijainen 

 Dankvert S.A. (Данкверт С.А.), Rosselhoznadzorin johtaja 

 Ditrih JE.I. (Дитрих Е.И.), liikenneministeri 

 Zinitšev JE.N. (Зиничев Е.Н.), hätätilaministeri 

 Levin L.L. (Левин Л.Л.), hallituksen kanslian päällikön sijainen 

 Morgulov I.V. (Моргулов И.В.), ulkoministerin sijainen 

 Morjakov A.M. (Моряков А.М.) ulkomaantiedustelun päällikön sijainen 

 Muraško M.A. (Мурашко М.А.), terveysministeri 

 Saveljev V.G. (Савельев В.Г.), Aeroflot-lentoyhtiön johtaja.9 

 

Operatiivisen esikunnan tehtävänä on seurata epidemiatilannetta ja antaa toiminta-

määräyksiä10. Operatiivisen esikunnan perustamisesta ei ole kuitenkaan annettu viral-

lista käskyä tai säännöstä (распоряжение tai постановление), joten on epäselvää, 

mikä on esikunnan status suhteessa muihin toimijoihin. Esikunnan kokouksissa käsi-

tellyt asiat vaihtelevat talouteen ja koulutukseen liittyvistä asioista rajaliikenteen rajoit-

tamiseen. Esikunta on antanut toimeksiantoja monille eri tahoille kiinalaisten opiske-

lijoiden loman pidentämisestä Venäjän Kaukoidän rajaliikenteen rajoittamiseen11. 

Toimeksiantoja on annettu eri ministeriöille ja viranomaisille, esimerkiksi liikennemi-

nisteriölle ja turvallisuuspalvelu FSB:n alaiselle rajaviranomaiselle. Useimmat operatii-

visen esikunnan toimeksiannoista on vahvistettu pääministerin määräyksellä.12 

Operatiivisen esikunnan toiminta on ollut aktiivista tammikuun lopusta maaliskuun 

loppupuolelle. Viimeisin operatiivisen esikunnan kokous pidetiin 26.3.202013. Vaikut-

taa siltä, että operatiivinen esikunta perustettiin koronakriisin alkuvaiheessa neuvoa-

antavaksi toimielimeksi. Tilanteen edetessä toimijoiden yhteistyötä oli tarpeen tiivis-

tää. Tässä vaiheessa perustettiin kaksi uutta ryhmää kriisinhallintaan: pääministerin 

johtama koordinaationeuvosto ja Moskovan pormestarin johdolla kokoontuva koro-

navirustyöryhmä. 

2.1.2 Koordinaationeuvosto 

Koordinaationeuvosto (Координационный совет по борьбе с коронавирусом) 

perustettiin 14.3.2020 pääministeri Mišustinin päätöksellä nro 28514. Päivittäin työs-

                                              
9 Venäjän hallitus 29.1.2020. 
10 Tšernenko 2020. 
11 Hallituksen operatiivinen esikunta 29.1.2020. 
12 Venäjän hallitus 30.1.2020b. 
13 Tarkistettu operatiivisen esikunnan sivulta 27.5.2020. Hallituksen operatiivinen esikunta 2020. 
14 Hallituksen koordinaationeuvosto 16.3.2020a. 
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kentelevän koordinointineuvoston tehtävänä on päätösten valmistelu ja koronaviruk-

sen leviämisen rajoittamiseksi tehtyjen toimien koordinointi.15 Neuvosto on perus-

tettu edistämään seuraavien toimijoiden vuorovaikutusta: 

 Federaatiotason valtionhallinnon elimet (Федеральные органы государ-

ственной власти) 

 Liittovaltiosubjektien kansallisten viranomaisten elimet (Органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации) 

 Paikalliset itsehallintoelimet (Органы местного самоуправления) 

 Muut elimet ja organisaatiot, jotka tarkastelevat koronavirustilanteeseen liitty-

viä kysymyksiä (Другие органы и организаций при рассмотрении вопро-

сов, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции).16 

 

Koordinaationeuvoston tehtävänä on koronaviruksen leviämiseen liittyvien ongel-

mien, uhkien ja haasteiden tarkastelu, toimintaehdotusten laatiminen koronaviruksen 

leviämisen vastaisessa kamppailussa sekä edellä mainittujen toimijoiden toimenpitei-

den koordinointi. Neuvostolla on koronavirustilanteessa oikeus pyytää edellä maini-

tuilta toimijoilta materiaaleja, toimijoiden edustajia kokoontumisiin, lähettää oma 

edustajansa toimijoiden tapahtumiin ja kutsua asiantuntijoita omiin kokoontumisiinsa. 

Koordinaationeuvosto kokoontuu tarpeen mukaan. 

Operatiiviseen esikuntaan verrattuna koordinaationeuvoston asema on vahvempi, 

sillä sen perustamisesta on tehty erillinen käsky ja määräys. Kaikki operatiivisen esi-

kunnan toimijat kuuluvat myös koordinaationeuvostoon lukuun ottamatta Aeroflotia, 

jonka edustajaa ei ole neuvostossa. Vaikuttaa siltä, että tilanteen edetessä tarvittiin toi-

mivaltaisempi toimija kokonaisvaltaisten päätösten tekemiseen. 

Koordinaationeuvoston kokouksissa koronakriisiä on käsitelty aiempaa laaja-alaisem-

min. Koordinaationeuvoston kolmelle varapuheenjohtajalle on jaettu omat vastuualu-

eet: Tatjana Golikova vastaa terveydenhuollosta ja sosiaalisista asioista, Andrei Belo-

rusov taloudesta ja Dmitri Tšernyšenko tilanneseurannasta.17 Tšernyšenkon vastuulla 

on myös koronavirustiedon informaatiokeskuksen toiminnan käynnistäminen. Kom-

mersantin toimittaja Dimitri Butrin mukaan eri toimijoiden työnjako on täsmentynyt 

kriisin kuluessa. Hallitus keskittyy pääministerin johdolla yleisiin taloutta koskeviin 

kysymyksiin, kun taas koordinaationeuvoston tehtävänä on eri vallankäyttörakentei-

den yhteydenpidon ja yhteistyön koordinointi sekä kansalaisten tiedottaminen. Presi-

dentinhallinnon alaisen valtiollisen neuvoston (ks. kpl 2.2.2) tehtävänä on suositusten 

ja toimenpide-ehdotusten laadinta alueellisille kuvernöörien johtamille esikunnille.18 

                                              
15 Hallituksen koordinaationeuvosto 14.3.2020. 
16 Venäjän hallituksen säädös 285 2020. 
17 Venäjän hallituksen koordinaationeuvosto 16.3.2020b.  
18 Butrin 2020. 
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Koordinaationeuvosto eroaa operatiivisesta esikunnasta myös siten, että sen kokoon-

pano on jaettu puheenjohtajistoon ja jäsenistöön. Valtaosa koordinaationeuvoston 

kokouksista onkin nimenomaan puheenjohtajiston kokoontumisia, jolloin kyse on 

kahden hallituksen ministerin ja varaministerien kokouksista. Koronavirustilannetta 

on käsitelty hallituksessa myös koordinaationeuvoston ulkopuolella esimerkiksi vara-

ministerien operatiivisissa kokoontumisissa ja hallituksen kokouksissa19. Koordinaati-

oneuvoston 30-henkinen kokoonpano on vahvistettu määräyksessä 623 (14.3.2020)20, 

johon on tehty muutoksia, ja viimeisin vahvistettu kokoonpano on päivätty 18.3.2020: 

Koordinaationeuvoston puheenjohtajisto 
 

 Mišustin M.V. (Мишустин М.В.), hallituksen puheenjohtaja (koordinaati-
oneuvoston ja puheenjohtajiston puheenjohtaja) 

 Belousov A. R. (Белоусов А.Р.), hallituksen puheenjohtajan ensimmäinen si-
jainen (koordinaationeuvoston puhemiehen sijainen) 

 Golokova T.A. (Голикова Т.А.), hallituksen puheenjohtajan sijainen (koordi-
naationeuvoston puheenjohtajan sijainen) 

 Tšernyšenko D.N. (Чернышенко Д.Н.), hallituksen puheenjohtajan sijainen 
(koordinaationeuvoston puheenjohtajan sijainen ja vastaava sihteeri) 

 Grigorenko D.JU. (Григоренко Д.Ю.), hallituksen puheenjohtajan sijainen, 
hallituksen kanslian päällikkö 

 Siluanov A.G., (Силуанов А.Г.), finanssiministeri. 
 
Koordinaationeuvoston jäsenet 
 

 Sobjanin S.S. (Собянин С.С.), Moskovan pormestari (koordinaationeuvoston 
puheenjohtajan ensimmäinen sijainen) 

 Bortnikov A.V. (Бортников А.В.), Venäjän turvallisuuspalvelun johtaja 

 Bulavin V.I. (Булавин В.И.), tullin johtaja 

 Bulgakov D.V. (Булгаков Д.В.), puolustusministerin sijainen 

 Vorobjev A. JU. (Воробьев А.Ю.), Moskovan alueen kuvernööri 

 Gogin D.JU. (Гогин Д.Ю.), valtion reservivarantojen johtaja 

 Dankvert S.A. (Данкверт С.А.), Rosselhoznadzorin johtaja 

 Ditrih JE.I. (Дитрих Е.И.), liikenneministeri 

 Dimitrijev K.A. (Дмитриев К.А.), Venäjän investointisäätiön pääjohtaja (tar-
vittaessa) 

 Žukov A.D. (Жуков А.Д.), duuman puheenjohtajan ensimmäinen sijainen 
(tarvittaessa) 

 Žuravlev N.A. (Журавлев Н.А.), valtiollisen neuvoston puheenjohtajan sijai-
nen (tarvittaessa) 

 Zinitšev JE.N. (Зиничев Е.Н.), hätätilaministeri 

 Zolotov V.V. (Золотов В.В.), kansalliskaartin komentaja 

 Kolokoltsev V.A. (Колокольцев В.А.), sisäministeri 

                                              
19 Venäjän hallitus 27.4.2020; Venäjän hallitus 23.4.2020. 
20 Venäjän hallituksen määräys 634 2020. 
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 Krasnov I.V. (Краснов И.В.), federaation pääsyyttäjä (tarvittaessa) 

 Krivonos O.V. (Кривонос О.В.), hallituksen kanslian päällikön sijainen 

 Levin L.L. (Левин Л.Л.), hallituksen kanslian päällikön sijainen 

 Manturov D.V. (Мантуров Д.В.), teollisuus- ja kauppaministeri 

 Morgulov I.V. (Моргулов И.В.), ulkoministerin sijainen 

 Muraško M.A. (Мурашко М.А.), terveysministeri 

 Nabiullina E.S. (Набиуллина Э.С.), Venäjän keskuspankin johtaja (tarvitta-
essa) 

 Naryškin S.E. (Нарышкин С.Е.), ulkomaantiedustelun päällikkö 

 Oreškin M.S. (Орешкин М.С.), presidentin avustaja (tarvittaessa) 

 Patrušev D.N. (Патрушев Д.Н.), maatalousministeri 

 Popova A.JU. (Попова А.Ю.), Rospotrebnadzorin johtaja 

 Rešetnikov M.G. (Решетников М.Г.), taloudellisen kehityksen ministeri 

 Sidorenko V.V. (Сидоренко В.В.), hallituksen kanslian päällikön ensimmäi-
nen sijainen 

 Skvortsova V.I. (Скворцова В.И.), federaation biolääketieteellisen viraston 

johtaja.21 

 

2.1.3. Kuluttaja- ja terveystarkastusviranomainen  

Venäjän kuluttaja- ja terveystarkastusviranomainen Rospotrebnadzor (Роспотреб-

надзор, Федералная служба по надзору в сфере защити прав потребителей и 

благополучия человека, myöhemmin virasto) toimii Venäjän hallituksen alaisuu-

dessa ja sen tehtävänä on toimeenpanna hallituksen politiikkalinjauksia sekä valvoa 

kuluttajansuojaan ja terveysnormeihin liittyvää toimintaa Venäjällä. Virasto toimii val-

takunnallisesti ja sillä on toimipisteitä jokaisella paikallisalueella. Viraston johtaja on 

samalla Venäjän federaation päälääkäri.22 

Viraston valtuuksiin kuuluu muun muassa lakisääteisten vaatimusten täyttämisen val-

vonta kuluttajansuojan, terveyden ja epidemioiden ehkäisyn sekä elintarviketurvalli-

suuden osalta. Se vastaa myös esimerkiksi erilaisista toimialueensa lisensseistä ja rekis-

teröinneistä. Tartuntatautitilanteissa viraston tehtävänä on jäljittää epidemian alku-

lähde, ylläpitää tilannekuvaa ja tiedottaa kansalaisten hyvinvoinnin turvaksi tehdyistä 

toimenpiteistä.23 

Rospotrebnadzorin keskushallinnon alaisuuteen kuuluvat alueelliset virastot, hygie-

nia- ja epidemiologiakeskukset federaation subjekteissa, tieteellisiä tutkimuskeskuksia, 

tautientorjuntainstituutit sekä ministeriöiden ja virastojen terveyspalvelujen terveys-

osastot.24 Viraston alaisuudessa toimivat tieteelliset tutkimuslaitokset on jaettu hygie-

                                              
21 Venäjän hallituksen määräys 650 2020. 
22 Rospotrebnadzor 2020f; Rospotrebnadzor 2020a.  
23 Rospotrebnadzor 2020f. 
24 Rospotrebnadzor 2020b. 
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niaan ja epidemiologiaan keskittyviin. Rospotrebnadzorin alaisuudessa toimii esimer-

kiksi Novosibirskissä toimiva virologian ja bioteknologian laboratorio Vektor.25 Ko-

ronavirustilanteen alkuvaiheessa kyseisessä laboratoriossa tutkittiin kaikki koronavi-

rusnäytteet, jotka otettiin Venäjällä koronavirustestin yhteydessä. Laboratorion toi-

minta koronavirustestauksen osalta on herättänyt kritiikkiä: esimerkiksi valitun tutki-

musmenetelmän luotettavuutta on epäilty.26 

Rospotrebnadzor nousi esiin tutkimusta varten tehdyn Integrum-haun yhteydessä, 

jossa haettiin koronavirus-hakusanalla uutisia valtiollisten organisaatioiden toimin-

nasta. Suoritetun haun perusteella ilmeni, että Rospotrebnadzor oli julkaissut helmi-

kuun loppuun mennessä eniten materiaalia, joka sisälsi koronavirus-sanan. Valtaosa 

tietomassasta oli tiedotteita, jotka sisälsivät kansalaisille suunnattuja käytännön ohjeita 

koronavirustilanteessa toimimiseksi. Useimmiten kyseessä oli viraston alaisen paikal-

lisorganisaation jakama tiedote. Integrum-haun perusteella virastosta muodostuu 

kuva tahona, joka keskittyy erityisesti viranomaistiedon jakamiseen. Venäjän ko-

ronavirustilanteen hallitsemiseksi virasto on laatinut toimintaohjeita ja tiedottanut päi-

vittäin vaihtuvasta koronavirustilanteesta27. 

Koronatilanteen kehittyessä on käynyt ilmi, että Rospotrebnadzor ei ole ainoastaan 

tiedottava viranomainen vaan se on suorittanut terveystarkastuksia rajoilla ja toteutta-

nut koronavirustestausta28. Tammikuussa virasto laati toimintasuunnitelman ko-

ronavirustilanteen varalle. Venäjän päälääkärin Anna Popovan 24.1.2020 allekirjoitta-

massa säädöksessä virasto velvoittaa omia aluetoimijoitaan ennalta ehkäiseviin toi-

menpiteisiin, kuten terveydenhuollon valmiuden turvaamiseen. Federaatiosubjekteille 

eli alueille suositellaan toimenpiteitä, kuten oman koronaviruksen vastaisen suunnitel-

man tekemistä ja rahoituksen varaamista tilanteen hoitoon.29 Myöhemmin maalis-

kuussa Popova määrää, että aluejohtajien tulee järjestää esimerkiksi Euroopasta pa-

lanneiden koronavirustestaukset30. Professori Gel’manin mukaan virasto on ollut nä-

kyvä toimija kriisitilanteessa, mutta se on myös pyrkinyt kasvattamaan vaikutusval-

taansa kriisin varjolla.31  

2.2. Venäjän federaation presidentti 

Presidentti Vladimir Putin on tavannut koronakriisin aikana perustettujen uusien ryh-

mien johtohenkilöitä tammikuun lopulta lähtien. Tapaamisia on käsitelty Venäjän val-

tiontelevisiossa tyypilliseen tapaan eli Putinin roolia korostaen. Kuitenkin vasta maa-

liskuun lopulla nämä tapaamiset muuttuvat viikoittaisiksi ja Putin asettuu kansalaisille 

                                              
25 Rospotrebnadzor 2020c.  
26 Hakala 2020.  
27 Rospotrebnadzor 2020d. 
28 Rospotrebnadzor 2020e; Titko 2020.  
29 Rospotrebnadzorin johtajan säädös nro 2 2020.  
30 Kommersant 2020a. 
31 Gel’man 2020. 
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suunnattujen vetoomusten sekä etäkokousten myötä kriisitoiminnan keskiöön.32 Pre-

sidentin on tulkittu pyrkivän pysymään erossa tilanteen hoidosta ja sysäävän vastuuta 

aluehallinnoille.33 

Lähtölaukaus tälle uudelle vaiheelle on Putinin vierailu (24.3.2020) koronaviruspoti-

laiden hoitoon erikoistuneessa Kommunarka-sairaalassa34. Samana päivänä Putin 

osallistuu myös talouden tukemista käsittelevään hallituksen kokoukseen ja tapaa 

Moskovan pormestarin ja valtiollisen neuvoston koronavirustyöryhmän puheenjoh-

tajan Sobjaninin, hallituksen koordinaationeuvoston edustajat Golikovan ja Popovan 

sekä terveysministeri Muraškon35.  

Heti seuraavana päivänä (25.3.2020) Putin pitää ensimmäisen koronavirustilanteeseen 

liittyvän puheensa, jossa hän ilmoittaa perustuslain muutoksia koskevan äänestyksen 

siirtämisestä ja ”ei-työviikon” julistamisesta.36 Presidentin lehdistöpäällikkö Dmitri 

Peskov tarkentaa myöhemmin, että ”ei-työviikko” tarkoittaa etätöihin siirtymistä 

mahdollisuuksien mukaan37. Huhtikuun alussa Putin pidentää ”ei-työviikkoa” ja ke-

hottaa aluejohtajia toimimaan kriisitilanteessa itsenäisesti. Samassa yhteydessä Putin 

kuitenkin alleviivaa, että presidentin toimivaltaisten edustajien tehtävänä on ylläpitää 

tilannekuvaa omilla alueillaan.38 Huhtikuun kuluessa Putinin etäkokoukset hallitusten 

jäsenten, alueiden johtajien, presidentin edustajien ja asiantuntijoiden kanssa jatkuvat. 

Huhtikuun lopulla ”ei-työviikkoa” ja rajoitustoimenpiteitä jatketaan 11. toukokuuta 

saakka39.  

Seuraavaksi käsitellään presidentin alaisuudessa toimivien turvallisuusneuvoston, val-

tiollisen neuvoston, presidentin täysivaltaisten edustajien federaatiopiireissä ja hätäti-

laministeriön toimintaa koronavirustilanteessa. 

2.2.1. Turvallisuusneuvosto 

Turvallisuusneuvosto on käsitellyt koronavirustilannetta useissa kokouksissa tammi-

kuusta 2020 lähtien, mutta se ei ole näyttäytynyt aktiivisena viranomaistoimijana ko-

ronavirustilanteen hoidossa. Hallituksen operatiivinen esikunta on ollut läsnä turval-

lisuusneuvoston kokouksessa ja kertonut koronavirustilanteesta40. Maaliskuun lo-

pussa turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja on pitänyt kansalaisille suunnatun pu-

heen maan koronavirustilanteesta41.  

                                              
32 Venäjän presidentti 15.4.2020; Venäjän presidentti 17.4.2020; Venäjän presidentti 7.4.2020; Venäjän presi-
dentti 8.4.2020. 
33 Mikkonen 2020. 
34 Venäjän presidentti 24.3.2020c. 
35 Venäjän presidentti 24.3.2020a; Venäjän presidentti 24.3.2020b.  
36 Venäjän presidentti 25.3.2020. 
37 Ria novosti 2020a. 
38 Venäjän presidentti 2.4.2020.  
39 Tass 2020a.  
40 Venäjän turvallisuusneuvosto 14.2.2020. 
41 Venäjän turvallisuusneuvosto 30.3.2020. 
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2.2.2. Valtiollisen neuvoston koronavirustyöryhmä 

Hallituksen alaisen koordinaationeuvoston perustamisen jälkeen presidentti Putin an-

toi käskyn (15.3.2020) valtiollisen neuvoston koronavirustyöryhmän perustamisesta 

(рабочая группа Госсовета по противодействию распространению корона-

вируса). Työryhmää johtamaan asetettiin Moskovan pormestari Sergei Sobjanin. Val-

tiollinen neuvosto (Государственный совет Российской Федерации) on neuvoa-

antava toimielin, joka on osa Venäjän presidentinhallintoa. 

Työryhmän jäsenet: 

 Sobjanin S.S. (Собянин С.С.), Moskovan pormestari, työryhmän puheenjoh-

taja, (tarvittaessa) 

 Belorusov A.R. (Белоусов А.Р.), hallituksen puheenjohtajan ensimmäinen si-

jainen, hallituksen koronaviruksen koordinaationeuvoston puheenjohtajan si-

jainen 

 Bulavin V.I. (Булавин В.И.), Venäjän tullin johtaja 

 Golikova T. A. (Голикова Т.А.), hallituksen puheenjohtajan sijainen, hallituk-

sen koronaviruksen koordinaationeuvoston puheenjohtajan sijainen 

 Gorovoi A.V. (Горовой А.В.), sisäministerin ensimmäinen sijainen 

 Gurovitš A.M. (Гурович А.М.), hätätilaministerin sijainen  

 Dankvert S.A. (Данкверт С.А.), Rosselhoznadzorin johtaja  

 Ditrih JE.I. (Дитрих Е.И.), liikenneministeri 

 Ivanov T.V. (Иванов Т.В.), puolustusministerin sijainen 

 Kulišov V.G. (Кулишов В.Г.), Venäjän rajavartiolaitoksen ensimmäinen sijai-

nen 

 Levitin I.E. (Левитин И.Е.), presidentin avustaja 

 Manturov D.V. (Мантуров Д.В.), teollisuus- ja kauppaministeri 

 Morgulov I.V. (Моргулов И.В.), ulkoministerin sijainen 

 Muraško M.A. (Мурашко М.А.), terveysministeri 

 Popova A.JU. (Попова А.Ю.), Rospotrebnadzorin johtaja 

 Skvortsova V.I. (Скворцова В.И.), federaation biolääketieteellisen viraston 

johtaja 

 Smirnov A.JU. (Смирнов А.Ю.), presidentinhallinnon yhteiskuntasuh-

teidenosaston johtaja 

 Tšernyšenko D.N. (Чернышенко Д.Н.), hallituksen puheenjohtajan sijainen, 

hallituksen koronaviruksen koordinaationeuvoston puheenjohtajan sijainen 

 Jarin A.V. (Ярин А.В.), presidentinhallinnon sisäpolitiikan osaston päällikkö.42 

 

                                              
42 Venäjän presidentin määräys 2020.  
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Valtiollisen neuvoston koronavirustyöryhmä ei ole näyttäytynyt samankaltaisena toi-

mijana kuin hallituksenalaiset operatiivinen esikunta ja koordinaationeuvosto. Ko-

ronavirustyöryhmän toiminnasta ei ole esimerkiksi uutisoitu samalla tavalla ja toiminta 

ei vaikuta yhtä systemaattiselta. 

Valtiollisen neuvoston koronavirustyöryhmä ja hallituksen operatiivinen esikunta ovat 

kuitenkin kokoustaneet yhdessä. 3.4.2020 järjestettyyn kokoukseen osallistuivat myös 

presidentin edustajat federaatiosubjekteissa.43 Tämä käy yhteen Kommersantin toi-

mittajan Dmitri Butrinin näkemyksen kanssa, jonka mukaan valtiollisen neuvoston 

koronavirustyöryhmä keskittyy tilanteen hoitoon aluejohtajien kanssa44. 

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin on nimitetty valtiollisen neuvoston koronavi-

rustyöryhmän johtoon. Julkisuudessa Sobjanin on ollut esillä niin Moskovan kuin 

koko Venäjän koronavirustilanteen johdosta45. Sobjaninin onkin kuvailtu olevan krii-

sin kasvot, jonka tehtäväksi jää ikävistä asioista puhuminen46, ja hän onkin ollut paljon 

esillä koronavirustilanteen eri vaiheissa. Uutisoinnista ei aina kuitenkaan ilmene, esiin-

tyykö Sobjanin julkisuudessa Moskovan pormestarina vai valtiollisen neuvoston ko-

ronavirustyöryhmän puheenjohtajana. 

2.2.3. Presidentin täysivaltaiset edustajat federaatiopiireissä 

Maaliskuun lopulla (30.3.2020) järjestetyssä etäkokouksessa Putin asetti federaatiopii-

rien47 johdon (presidentin täysivaltaiset edustajat) henkilökohtaisesti vastuuseen tilan-

nekuvan ylläpidosta federaatiopiirien alueella. Myöhemmin (2.4.2020) tätä määräystä 

vielä tarkennettiin ja aluejohtajien roolia kriisin johdossa korostettiin (ml. oikeus mää-

rätä liikkumisrajoitteita, rajoittaa kriittisten organisaatioiden toimintaa). Välittömästi 

tämän jälkeen neljän alueen aluejohtajat ilmoittivat erostaan. Samassa yhteydessä 

(2.4.2020) Putin määräsi presidentin edustajat koordinoimaan alueellisten toimijoiden 

työtä ja raportoimaan federaatiopiirin tilanteesta hallituksen koordinaationeuvostolle. 

Tätä suullisesti annettua määräystä ei kuitenkaan toisteta samana päivänä annetussa 

presidentin käskyssä, jolloin jää epäselväksi, tuleeko presidentin edustajien raportoida 

ensisijaisesti presidentinhallinnolle, kuten tähän asti, vai pääministerin johtamalle ko-

ronaneuvostolle.48  

Federaatiopiirien omilta verkkosivuilta ja uutislähteistä kerätyistä tiedoista selviää, että 

huhtikuun alkuun mennessä neljä yhteensä kahdeksasta federaatiopiiristä oli muodos-

tanut erillisen koronatilannetta seuraavan työryhmän. Työryhmät olivat aloittaneet toi-

mintansa Putinin ensimmäisen julkisen puheenvuoron (25.3.2020) ja presidentin 

                                              
43 Venäjän hallitus 3.4.2020.  
44 Butrin 2020.  
45 Interfax 2020; Ria novosti 2020b.  
46 Kolesnikov 2020e. 
47 Federaatiopiirit muodostettiin presidentti Putinin ensimmäisen presidenttikauden alussa. Sitä edelsivät tur-
vallisuusneuvoston sekä presidentti Jeltsinin lähipiirin yritykset luoda järjestystä alueiden ja keskusvallan suh-
teisiin. Samanaikaisesti kun Kremlissä pohdittiin, millä keinoin keskushallinnon kontrolli saadaan palautettua, 
alueet olivat ryhtyneet itsenäisesti koordinoimaan taloudellista toimintaansa löyhien koordinaationeuvostojen 
avulla. Nämä löyhät liittoumat toimivat yhtenä vaihtoehtona uuden, aluehallintojen ja federaatiotason väliin 
sijoittuvan federaatiopiirin rajojen määrittelylle. Lopulta federaatiopiirien rajat määriteltiin sisäministeriön hal-
lintoalueiden mukaisesti. Nelson ja Kuzes 2003, 514. 
48 Venäjän presidentin ukaasi 2.4.2020. 
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edustajien kanssa pidetyn etäkokouksen (30.3.2020) välisenä aikana eli vasta presiden-

tin reaktion jälkeen. Koska kaikki presidentin edustajat ovat turvallisuusneuvoston jä-

seniä ja osa edustajista kuuluu myös valtiolliseen neuvostoon, voidaan olettaa, että 

federaatiopiirin johdolla on kokonaiskuva koronatilanteesta Venäjällä.  

Näyttää kuitenkin epätodennäköiseltä, että federaatiopiireistä muodostuisi itsenäisiä 

ja muuhunkin kuin reagointiin kykeneviä toimijoita kriisitilanteessa. Presidentin edus-

tajien tehtävänkuvaa ei ole määritelty tarkasti ja nämä ovatkin ajautuneet konfliktiin 

niin keskusjohtoisesti johdettujen ministeriöiden kuin aluehallintoviranomaisten 

kanssa.49 Tässä pelissä presidentin edustajat ovat olleet heikoilla, koska heillä ei ole 

lain tuomia valtuuksia tai riittäviä hallinnollisia resursseja pakottaa ministeriöitä tah-

toonsa.50  

Edustajien asema osana presidentinhallintoa ei sekään ole yksiselitteinen. Presidentin 

edustajat raportoivat toiminnastaan presidentinhallinnon päällikölle (nykyisin Anton 

Vaino). Samanaikaisesti heillä on paikka turvallisuusneuvostossa ja valtiollisessa neu-

vostossa, jotka yhdessä vahvistavat edustajien asemaa ainakin suhteessa aluetason toi-

mijoihin. Koronakriisin kaltainen poikkeustila luo kuitenkin mahdollisuuden presi-

dentin edustajien toimivallan kasvattamiselle. Tämä ei välttämättä tapahdu samassa 

mitassa kaikilla alueilla. 

2.2.4. Venäjän hätätilaministeriö 

Venäjän hätätilaministeriö (Министерство Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий, МЧС) on federaatiotason toimeenpaneva viranomainen, jonka 

vastuulla on siviilien suojelu, palo- ja pelastustoiminta51. Hätätilaministeriö toimii jo-

kaisen federaatiosubjektin alueella52. 

Koronavirustilanteen aikana hätätilaministeriö on esimerkiksi osallistunut Venäjän 

avustusten toimittamiseen Kiinaan helmikuussa ja Serbiaan huhtikuussa53. Hätätila-

ministeriö on ollut mukana myös ulkomailla olevien venäjän kansalaisten evakuoin-

neissa, esimerkiksi maaliskuun alussa venäläisiä evakuoitiin Japanista Diamond Prin-

cess -risteilyalukselta54. Lisäksi hätätilaministeriön psykologisen avun keskus on osal-

listunut kriisipuhelimen toimintaan ja hätätilaministeriön joukot ovat desinfioineet jul-

kisia paikkoja55. Hätätilaministeriö on huomioinut koronavirustilanteen omassa toi-

minnassaan, ja viruksen leviämisen ehkäisemiseksi on esimerkiksi tehostettu pelastus-

kaluston puhdistusta56. Ministeriön alaiset joukot osallistuvat myös koronavirusajan 

                                              
49 Petrov 2002, 84. 
50 Nelson ja Kuzes 2003, 514. 
51 Hätätilaministeriö 2020a.  
52 Hätätilaministeriö 2020b.  
53 Lenta.ru 2020a; Izvestija 2020a.  
54 Izvestija 2020b. 
55 Hätätilaministeriö 2020c; Izvestija 2020c; Hätätilaministeriö 2020d. 
56 Hätätilaministeriö 2020e. 
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eristäytymisen valvontaan ja heillä on oikeus sakottaa kansalaisia57. Käytännön toi-

menpiteiden lisäksi hätätilaministeriö tarjoaa kansalaisille käytännön tietoa koronavi-

rustilanteesta. Hätätilaministeriö on julkaissut vuorovaikutteisen kartan, josta löytyvät 

ajankohtaiset tiedot alueittain.58 Koronavirustilanne on vaikuttanut myös hätätilami-

nisteriön alaisten toimijoiden normaaleihin tehtäviin. Esimerkiksi maaliskuun loppu-

puolella hätätilaministeriö ilmoitti paloturvallisuustarkastusten väliaikaisesta keskeyt-

tämisestä59. 

Venäjän hätätilaministeri Jevgeni Zinitšev on yksi tammikuussa perustetun hallituk-

senalaisen operatiivisen esikunnan jäsenistä, joten sitä kautta hätätilaministeriö on ol-

lut mukana koronavirustilanteeseen reagoinnissa. Hätätilaministeriö ei ole kuitenkaan 

näyttäytynyt erityisenä toimijana kriisin aikana. Ministeriön sivuilla vanhin koronavi-

rusta käsittelevä tiedote, jossa kerrotaan ehkäisevistä toimenpiteistä, on päivätty huh-

tikuun 1. päivälle60. Kun otetaan huomioon, miten Venäjän koronavirustilanne on 

ajallisesti kehittynyt, huhtikuun alkua voidaan pitää kohtuullisen myöhäisenä ajankoh-

tana. Vaikuttaa siltä, että viestintä koronavirustilanteesta on aloitettu myöhään. Ai-

neistohaun perusteella hätätilaministeriön ja sen alaisten joukkojen toiminta keskittyy 

toimeenpaneviin tehtäviin. Hätätilaministeriön joukot ovat esimerkiksi osallistuneet 

Venäjän kansainvälisiin avustusoperaatioihin61.  

Hätätilaministeriön tehtävä on väestön ja alueiden suojelu poikkeusolosuhteissa ja hä-

tätilanteissa62. Kaikilla Venäjän alueilla on koronavirustilanteen johdosta siirrytty ko-

hotettuun valmiuteen (повышенная готовность)63. Kyseinen valmiustilan aste julis-

tetaan silloin, jos hätätilan uhka on olemassa. Kohotetun valmiuden tilassa voidaan 

esimerkiksi rajoittaa ihmisten liikkumista ja organisaatioiden toimintaa.64  

Koronavirustilanteen aikana Venäjällä on käyty keskustelua myös hätätilan julistami-

sen mahdollisuudesta ja hätätilalakiin on tehty muutoksia. Tätä erityistilaa koskevassa 

laissa määritellään hätätilan65 (чрезвычайная ситуация) olevan tietyllä alueella vallit-

seva olotila, joka on seurausta onnettomuudesta, vaarallisesta luonnonilmiöstä, kata-

strofista, luonnon- tai muusta mullistuksesta ja aiheuttaa vaaraa ihmisille ja alueelle.66 

Hätätila voidaan julistaa esimerkiksi kaupungin, alueen tai koko federaation alueelle.67 

Hätätilan julistaa presidentti tai hallitus. Venäjän federaation presidentti on julistanut 

                                              
57 Maltseva 2020; Lenta 2020b.  
58 Hätätilaministeriö 2020f; Hätätilaministeriö 2020g. 
59 Kommersant 2020b.  
60 Hätätilaministeriö 2020e.  
61 Ks. esim. Lenta.ru 2020a; Izvestija 2020a. 
62 Hätätilaministeriö 2020h. 
63 Ria novosti 2020d. 
64 Tass 2020d. 
65 Huomioita käännökseen. Hätätilan (чрезвычайная ситуация) osalta käännös ei ole yksiselitteinen, sillä eri kie-
lissä ja maissa merkitykset vaihtelevat. Tässä Venäjän osalta käsitelty hätätila on laissa määritelty tila. Чрезвы-
чайная ситуация käännettiin hätätilaksi, sillä se kuvaa parhaiten laissa mainittuja tilanteita, esimerkiksi luonnon-
katastrofia. Lisäksi valintaan vaikutti se, että tästä alueesta vastaava ministeriö käännetään Venäjän hätätilami-
nisteriöksi (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий). 
66 Venäjän federaation laki N 68-F3 1994. 
67 Venäjän hallituksen säädös 304 2007.  
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alueellisen hätätilan esimerkiksi Irkutskin alueelle vuoden 2019 tulvien takia ja vuonna 

2010 usealle alueelle metsäpalojen vuoksi. Hätätilan käsittely viedään presidentin ta-

solle vain, jos tarvitaan asevoimien apua, kuten näissä kahdessa esimerkissä.68  

Hätätilalakiin 1. huhtikuuta 2020 hyväksyttyjen muutosten myötä myös hallituksella 

on oikeus julistaa hätätila koko federaation alueelle tai sen alueille.69 Vanhan lain mu-

kaisesti hallituksen alaisuudessa toimiva ennakkovaroitus- ja hallintakomissio 

(правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС) on voinut 

julistaa hätätilan koko federaation alueelle70. Aiemman lain perusteella koronavi-

rusepidemian kaltaista tilannetta ei voitu pitää perusteena hätätilan julistamiselle, 

mutta uuden lain myötä hätätila voidaan julistaa tilanteissa, jotka vaativat ihmisuhreja 

tai jotka aiheuttavat vahinkoa ympäristölle.71 Uuden lain suoma oikeus on jätetty ai-

nakin vielä lepäämään. Tämä on herättänyt osin myös ihmettelyä. Politiikan tutkija 

Lilia Shevtsovan mukaan kyse on lopulta vain muodollisuudesta. Venäjällä on totuttu 

elämään kriisistä toiseen. Lisäksi nykyinen tilanne, jossa ei ole selkeästi määriteltyjä 

sääntöjä, on otollinen erilaisten pakkokeinojen kokeilulle.72 

2.3. Havaintoja toiminnasta aluetasolla 

Tätä raporttia varten tarkastelimme aluetoimijoiden reagointia kuudella eri alueella ko-

ronavirustilanteen alkuvaiheessa ennen presidentti Putinin ensimmäistä TV-puhetta 

(25.3.2020). Tarkastellut alueet ovat Taka-Baikalin aluepiiri, suurkaupungit Moskova 

ja Pietari, teollisuuskeskus Sverdlovsk sekä Karjalan ja Komin tasavallat. Yhteenveto 

alueiden reagoinnista on kerätty taulukkoon (liite 2). 

Koronavirus on levinnyt Venäjällä, kuten muuallakin, eri tahtiin. Taloudellisten ja hal-

linnollisten resurssien epätasainen jakautuminen selittää eroja aluetason toimijoiden 

kriisitoiminnassa. Alueiden välillä on myös yhteneväisyyksiä, esimerkiksi kaikki alueet 

ovat kohottaneet valmiustilaa, perustaneet erityisen ryhmän tilanteen hoitoon ja ra-

joittaneet ihmisten liikkuvuutta. Alueiden reagointia verrattiin federaatiotason päätös-

ten ajankohtaan ja näyttää siltä, että alueiden reagointi seuraa ajallisesti federaatiotason 

toimenpiteitä. Esimerkiksi kun Venäjän pääministeri antoi käskyn operatiivisen esi-

kunnan perustamisesta (27.1.2020), myös Moskova (28.1.2020), Taka-Baikalin alue 

(30.1.2020) ja Pietari (4.2.2020) perustivat paikallisia ryhmiä koronavirustilanteen hoi-

toon73. Muut tarkastelluista alueista ovat perustaneet vastaavia ryhmiä maaliskuussa. 

Taka-Baikalin aluepiiri oli ensimmäinen kohotettuun valmiustilaan siirtynyt 

                                              
68 Rustamova ja Pertsev 2020.  
69 Venäjän federaation laki N 68-F3 1994; Izvestija 2020d; Venäjän federaation laki N 98-F3 2020.  
70 Rustamova ja Pertsev 2020; Solopov 2020.  
71 Solopov 2020.  
72 Shevtsova 2020. 
73 Venäjän hallitus 27.1.2020; Sobjanin 2020; Tass 2020b; Ria novosti 2020c. 
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(27.1.2020) alue74. Tähän on varmasti vaikuttanut alueen sijainti Kiinan rajalla. Muut 

alueet ovat nostaneet valmiustilaa Moskovan (6.3.2020) jälkeen maaliskuun aikana75.  

Moskovan kaupungin toimenpiteet ovat olleet paljon esillä mediassa, ja sen toiminta-

malli on levinnyt muille alueille. Maaliskuun loppupuolella pääministeri Mišustin ni-

menomaisesti kehotti, että Moskovassa käyttöön otetut rajoitteet tulee ottaa käyttöön 

myös muilla alueilla.76 Pääkaupunki on siis toiminut mallina alueille, mutta toisaalta 

presidentti on peräänkuuluttanut, että alueiden tulee itse päättää toimenpiteistään, sillä 

eri alueilla tarvitaan erilaisia toimenpiteitä.77 Toisaalta julkisuudessa presidentti näyt-

täytyy aluetason toimijoita ohjaavana toimijana78. Myös presidentin toimivaltaiset 

edustajat federaatiopiireissä ovat perustaneet ryhmiä koronavirustilanteen hoitoon, 

mutta heidän roolinsa ei ole näyttäytynyt merkittävänä koronatilanteen hoidossa79. 

Aluejohtajien saama viesti ei siis ole yksiselitteinen. 

  

                                              
74 Taka-Baikalin aluehallinto 27.1.2020. 
75 Buranov et al. 2020.  
76 Tass 2020c. 
77 Venäjän presidentti 2.4.2020. 
78 Esim. Venäjän presidentti 17.4.2020; Venäjän presidentti 28.4.2020.  
79 Esim. Venäjän presidentin täysivaltainen edustaja Siperian federaatiopiirissä 2020; Venäjän presidentin täy-
sivaltainen edustaja Eteläisessä federaatiopiirissä 2020.  



 

17 

3. KORONAKRIISI VENÄJÄN VIRANOMAISVIESTINNÄSSÄ JA 

MEDIASSA 

3.1 Valtionjohdon strateginen viestintä 

uoden 2019 viimeisenä päivänä (31.12.2019) Kiina informoi Maailman ter-

veysjärjestöä (WHO) Wuhanin kaupungissa esiintyvästä keuhkokuumeesta, 

jonka aiheuttajaksi myöhemmissä tutkimuksissa varmistui uusi koronavirus 

(COVID-19).80 Venäjällä tähän Kiinasta saatuun varoitukseen on myöhemmin viitattu 

yhtenä varautumistoimien alkupisteenä.81 Muitakin alkupisteitä varautumiselle voi-

daan kuitenkin osoittaa. Tätä tutkimusta varten kerätystä aineistosta82 voidaan erotella 

kolme vaihetta, joiden myötä puhe koronavirustilanteesta on muuttunut. 

Ensimmäisessä vaiheessa koronavirukseen liittyviä riskejä ei eritellä julkisuudessa, 

vaan viranomaisviestinnässä korostetaan viranomaisten kykyä säilyttää tilanteen hal-

linta.83 Esimerkiksi presidentti Putinin linjapuheessa ei koronavirusepidemian mah-

dollisuutta nostettu esiin lainkaan, vaan puhe keskittyi Venäjän sisäpolitiikkaan ja 

Kremlin suunnitelmiin perustuslain muuttamiseksi.84 Varsinaiset toimet koronavirus-

tilanteen osalta alkavat tammikuun lopulla, jolloin perustetaan hallituksen alainen ope-

ratiivinen esikunta ja laaditaan kansallinen varautumissuunnitelma.85 Operatiivisen esi-

kunnan perustamisen myötä viranomaisviestinnän keskiöön nousevat varapääminis-

teri Tatjana Golikova ja Rospotrebnadzorin86 johtaja Anna Popovan tilannekatsauk-

set hallitukselle ja presidentti Putinille. Näiden tapaamisten yhteydessä korostetaan 

viranomaisten toiminnan suunnitelmallisuutta, moitteetonta yhteistyötä keskushallin-

non ja alueiden välillä sekä sitä, että tilanne on viranomaisilla ”täysin hallinnassa”. Esi-

merkiksi operatiivisen esikunnan Putinille antamassa ensimmäisessä julkisessa tilan-

nekatsauksessa (29.1.2020) todetaan, että kaikilla alueilla on jo olemassa valmiit suun-

nitelmat resurssien mobilisoimiseksi viruksen torjuntaan.87 Tässä vaiheessa viestin-

                                              
80 WHO 2020, 1.  
81 Venäjän presidentti 29.1.2020; Venäjän federaation hallitus 26.2.2020. 
82 Viranomaisviestinnän osalta tutkimusaineisto koostuu yhteensä 17 puheesta tai kokousmuistiosta, joissa kä-
sitellään Venäjän toimia koronakriisin aikana. Tästä aineistosta eritellään pääviestit (narratiivit), joilla kuvataan 
viranomaistoimintaa sekä kriisiin liitettyjä riskejä/uhkia. Näitä pääviestejä hyödynnetään seuraavassa vai-
heessa, jossa tutkitaan viranomaisviestinnän päälinjojen ilmenemistä Venäjän valtiontelevisioinnin uutisoin-
nissa. 
83 Rospotrebnadzor 2020g.  
84 Myöhemmin venäläinen politiikantutkija Leonid Volkov arvioi, että presidentinhallinnon prioriteettina oli 
pitkälle maaliskuuta Putinin uudelleenvalinnan varmistaminen perustuslain muutosprosessin kautta. Volkov 
2020.  
85 Naumov ja Voronov 2020. 
86 Venäjän kuluttaja- ja terveystarkastusviranomainen Rospotrebnadzor. Viraston johtaja on myös Venäjän 
federaation päälääkäri. 
87 Venäjän presidentti 29.1.2020. 
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nässä toistuu ajatus viranomaistoiminnan keskusjohtoisesta koordinaatiosta yhtenäi-

sen suunnitelman pohjalta.88 Tätä vaihetta voidaan nimittää myös toiminnan imitaa-

tioksi. Aluejohtajat raportoivat esikuntaan oman alueensa valmiutta kuvaavat ”viralli-

set luvut”, jotka myöhemmin itse pääministeri asettaa kyseenalaiseksi.89 

Viranomaisviestinnän käänne tapahtuu maaliskuun alkupuolella (vko 11), jolloin ope-

ratiivinen esikunta menettää asemansa keskeisenä toimijana ja se korvataan pääminis-

teri Mišustinin johtamalla hallituksen koordinaationeuvostolla sekä samanaikaisesti muo-

dostetulla valtiollisen neuvoston koronavirustyöryhmällä, jota puolestaan johtaa Moskovan 

pormestari Sergei Sobjanin. Muutosta perustellaan tarpeella entistä selkeämmin koor-

dinoida federaatiotason, alue- ja paikallisviranomaisten toimintaa ja sitä kautta saada 

”tilanne hallintaan”.90 Käytännössä koordinaationeuvoston perustaminen on merkki 

aikaisempien toimien riittämättömyydestä. Koordinaationeuvoston yhteyteen perus-

tetaan koronavirustiedon informaatiokeskus, jonka tehtävänä on vahvistaa viran-

omaisten otetta kriisitiedotuksesta. Toisaalta viranomaisten lausunnoissa kuvataan ai-

kaisempaa suoremmin puutteita alueiden tosiasiallisessa varautumisessa koronaepide-

miaan. Tilanteen vakavuutta kuvataan viittaamalla taisteluun epidemiaa vastaan, viran-

omaistoimijoilta vaaditaan mobilisaatiota ja täydellistä tilanteen hallintaa.91  

Kolmannessa, edelleen käynnissä olevassa vaiheessa presidentti Putin asettuu ko-

ronaviruskriisin toimijakentän keskiöön. Tämä tapahtuu ensi sijassa suorien, venäläi-

sille suunnattujen puheiden (25.3., 2.4., 8.4., 15.4., 16.4. ja 28.4) sekä aluejohtajien ja 

hallituksen etäkokousten välityksellä. Määrällisesti puheita on enemmän kuin koskaan 

aikaisemmin Putinin 16 vuoden presidenttikauden aikana. Tätä ennen Putin on puhu-

nut samaan tapaan kansalaisille vain neljän poikkeustilan aikana (Dubrovnikin ja Bes-

lanin terrori-iskut, Jeltsinin kuolema ja Nizzan terrori-isku Ranskassa). RBC-lehden 

tekemän analyysin mukaan puheiden läpileikkaavia teemoja ovat työ ja talous, mikä 

näkyi erityisesti ensimmäisessä, maaliskuun lopun puheessa.92  

Keskittyminen kriisin talousvaikutuksiin ja tuen kohdistaminen, ainakin sanallisesti, 

kotitalouksien pärjäämiseen on loogista. Putinin aikana luodun poliittisen järjestelmän 

odotetaan jakavan resursseja joko suoraan tai epäsuorasti keskeisille intressi- ja väes-

töryhmille.93 Huhtikuulle tultaessa Putinin julkiset kannanotot ovat saaneet entistä 

synkempiä sävyjä. Aluejohtajien kanssa pidetyn etäkokouksen yhteydessä (8.4.2020) 

Putin vertasi koronaepidemiaa Moskovan suuriruhtinaskunnan taisteluun paimento-

laiskansoja vastaan.94 Myöhemmin hän vetosi venäläisten lähimmäisenrakkauteen ja 

vastuullisuuteen viittaamalla legendaan spartalaisista, jotka jättivät vanhukset ja lapset 

                                              
88 Venäjän federaation hallitus 26.2.2020; Venäjän presidentti 4.3.2020. 
89 Venäjän federaation hallitus 22.4.2020. 
90 Venäjän federaation hallitus 14.3.2020. 
91 Venäjän federaation hallitus 22.4.2020; Venäjän presidentti 8.4.2020. 
92 Lindell ja Janaev 2020. 
93 Gobacheva 2020. Toukokuun lopulla Putinin johdolla käytiin läpi aikaisempia koronatukia koskevia mää-
räyksiä. Tässä yhteydessä kävi ilmi, ettei esimerkiksi sairaalahenkilökunnalle tarkoitettuja lisiä ole maksettu 
suunnitellussa laajuudessa. Venäjän presidentti 19.5.2020. 
94 Venäjän presidentti 8.4.2020. 

https://blogs.helsinki.fi/elmarb-project/2020/04/09/shifting-the-blame-does-covid-19-undermine-political-support-for-putin/
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heitteille. Spartan ankara kuri ja kovuus eivät pelastaneet valtiota tuholta, kuului Puti-

nin viesti.95  

Kolmannessa vaiheessa viranomaisviestinnän painopiste muuttuu. Hallituksen alai-

suudessa toimivien työryhmien rooli jää taka-alalle ja niiden sijaan keskeiseen asemaan 

nousee ideaali ”vallan vertikaalista”. Viranomaispuheessa tämä näkyy jatkuvina viit-

tauksina presidentin määräyksiin, jotka pääosin täydentävät hallituksen jo tekemiä tai 

suunnittelemia toimenpiteitä. Putinin viranomaisille suunnatusta kriisiviestinnästä 

voidaan erotella kaksi päälinjaa. Toisaalta korostetaan valtionhallinnon tarvetta toimia 

kriisitilanteessa ”kuin yhtenäinen mekanismi”: ammattimaisesti ja tarkasti.96 Samalla 

luodaan painetta yksittäisiä päätöksentekijöitä kohtaan edellyttämällä, että nämä toi-

mivat itsenäisesti, alueen erityispiirteet huomioiden.97 Tältä osin Putinin viesti viran-

omaistoimijoille ja aluejohtajille on yksiselitteinen: varautumissuunnitelmien muodol-

linen toteuttaminen ei riitä, on ryhdyttävä tehokkaasti toimimaan.98 Viestin perilleme-

noa Putin on korostanut asettamalla aluejohtajat ja heidän toimintaansa virallisesti val-

vovat presidentin edustajat henkilökohtaisesti vastuuseen suunnitelmien toimeenpa-

nosta.99  

3.2 Koronakriisin kehystäminen Venäjän valtiontelevisiossa 

Viranomaisviestinnän pääviestien välittymistä tarkasteltiin Rossija 1 -kanavan Vesti ne-

deli (Вести недели) -ohjelman kontekstissa.100 Sunnuntai-iltaisin esitettävä noin kah-

den tunnin mittainen lähetys valittiin siksi, että se kokoaa yhteen viikon keskeisimmät 

uutiset. Lähetyksen esittämästä uutiskatsauksesta nähdään, mille uutisille annetaan 

painoarvoa ja ruutuaikaa. Ohjelman juontaja, Kremlille myönteinen Dmitri Kiseljov 

kehystää alkusanoillaan ja välikommenteillaan käsiteltäviä aiheita.101 Kiseljov on esi-

merkiksi moralisoinut voimakkaasti eristäytymiseen välinpitämättömästi suhtautuvia 

ihmisiä sekä ulkomaille koronakriisistä huolimatta matkustaneita venäläisiä, jotka 

myöhemmin tarvitsivat apua kotimaahan palaamisessa.102 

Keskeinen aineiston analyysin pohjalta tehty havainto on, että ohjelman välittämä 

kuva viranomaistoimijoista koronavirustilanteen hoidossa ei vastaa viranomaisviestin-

nän analyysin pohjalta muodostunutta kuvaa. Kolmen vaiheen ajallista jaksotusta eri 

toimijoiden rooleissa ei ole selkeästi havaittavissa, vaan sunnuntain uutislähetyksissä 

koronakriisin johtovastuu on alusta asti Putinilla. Esimerkiksi operatiivinen esikunta 

ei näyttäydy merkittävänä toimijana koronavirustilanteen hoidossa103. Myös hallituk-

                                              
95Venäjän presidentti 28.4.2020. 
96 Venäjän presidentti 28.4.2020; Venäjän presidentti 8.4.2020. 
97 Venäjän presidentti 2.4.2020. 
98 Venäjän presidentti 8.4.2020. 
99 Venäjän presidentti 30.3.2020. 
100 Ohjelman lähetyksiä käydään läpi vuoden ensimmäisestä lähetyksestä (12.1.2020) toukokuun alkuun 
(3.5.2020) eli yhteensä 17 lähetyksen osalta. 
101 Vesti nedeli 2020; Aittokoski 2019; Osborn 2019; Hakala 2014. 
102 Vesti nedeli 22.3.2020; Vesti nedeli 29.3.2020. 
103 Vesti nedeli 9.2.2020; Vesti nedeli 15.3.2020; Vesti nedeli 5.4.2020. 
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sen koordinaationeuvoston ja valtiollisen neuvoston koronavirustyöryhmän roolit jää-

vät epäselviksi104. Toisin sanoen koronakriisi ei muuta ”vallan vertikaalin” represen-

taatiota keskeisellä uutiskanavalla. Päinvastoin kevään aikana Putinin asema Venäjän 

television ykkösuutisena on entisestään vahvistunut, mm. 20 kysymystä Putinille -

haastattelusarjan myötä.105 Tätä voidaan kuitenkin pitää vain alustavana johtopäätök-

senä. Tarkemman kuvan saaminen kriisiviestinnän painotuksista edellyttäisi useam-

pien eri medioiden läpikäymistä. Seuraavassa on kuvattu muutamien esimerkkien 

avulla koronakriisin käsittelyä Vesti nedeli -ohjelmassa. 

Ensimmäinen koronavirusta koskeva uutisointi löytyy tammikuun viimeisestä lähe-

tyksestä (26.1.2020). Siinä ja seuraavissa lähetyksissä koronauutisten pääpaino on Kii-

nan Wuhanin tilanteen uutisoinnissa, mutta myös Venäjän varautumista tilanteeseen 

käsitellään.106 Kiinan toiminta esitetään tehokkaana ja tiukat rajoitustoimenpiteet pe-

rusteltuina. Koronaviruksen levittyä Eurooppaan lähetyksissä käsitellään aluksi Italian 

tilannetta ja myöhemmin myös muiden Euroopan maiden tautitilannetta107. Euroo-

pan tilanne näyttäytyy katastrofaalisena samalla, kun Kiinasta on jo saatu parempia 

uutisia108.  

Ulkomaiden koronavirustilanteen käsittely onkin yksi koronavirusuutisoinnin keskei-

sistä aiheista. Katsojalle tehdään selväksi, että Kiinassa toiminta on järjestäytynyttä ja 

tehokasta, kun taas Euroopassa tilanne on katastrofaalinen ja voi johtaa Schengen-

alueen hajoamiseen.109 Samantapaisia tulkintoja on esitetty myös muissa Venäjän te-

levision puheohjelmissa, esimerkiksi Suuri peli -ajankohtaisohjelmassa (25.4.2020). 

Ohjelmassa vieraillut ulkoministeri Sergei Lavrov korosti Venäjän halukkuutta ja ky-

kyä toimittaa apua halukkaille Euroopan maille. Ulkoministerin haastattelu kehystet-

tiin tutulla tarinalla läntisen liberalismin epäonnistumisesta ja yhden aikakauden päät-

tymisestä.110 Kyse ei ole vain koronakriisiin liittyvästä puhetavasta. Taustalla on näke-

mys siitä, että läntisen liberalismin (eli venäläisessä puhetavassa Yhdysvaltojen hege-

monian) varaan rakentunut kansainvälinen järjestelmä on tullut tiensä päähän. Koro-

nakriisi vain nopeuttaa jo pitkään käynnissä ollutta muutosprosessia kohti suurvalto-

jen voimapolitiikkaan perustuvaa ”moninapaisuutta”.111 Venäläisessä uutisoinnissa 

koronakriisiin liitetty vastakkainasettelu demokratioiden ja autoritaaristen maiden vä-

lillä ei siis ole uusi elementti, vaan keskeinen osa Kremlin strategista viestintää. 

Venäjän koronavirustilannetta käsiteltäessä pääpaino on valmistautumisessa ja viran-

omaisten toimenpiteissä. Useissa lähetyksissä käsitellään sairaaloiden valmistautumista 

                                              
104 Vesti nedeli 15.3.2020; Vesti nedeli 22.3.2020; Vesti nedeli 12.4.2020. 
105 Tass 2020e. 
106 Vesti nedeli 26.1.2020; Vesti nedeli 2.2.2020; Vesti nedeli 9.2.2020; Vesti nedeli 16.2.2020. 
107 Vesti nedeli 1.3.2020. 
108 Vesti nedeli 15.3.2020. 
109 Vesti nedeli 22.3.2020; Vesti nedeli 26.4.2020. 
110 Lavrov 25.4.2020. 
111 Mikkola ja Pynnöniemi 2016. 
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koronapotilaiden hoitoon, suojavarusteita, testausta ja rokotteen kehittämistä112. Re-

portaasit sisältävät lukuisten asiantuntijoiden haastatteluja. Lähetyksissä näytetään 

myös, kuinka päättäjät hyödyntävät asiantuntijoita koronavirustilanteeseen liittyvässä 

päätöksenteossa113.  

Edellä viranomaisviestinnästä eroteltiin kolme eri vaihetta, joista vasta viimeisessä 

presidentti Putin asettuu koronavirustilanteen toimijakentän keskiöön. Vesti nedeli -

ohjelman lähetysten perusteella presidentin rooli on keskeinen aivan alusta asti. Oh-

jelmissa kuvataan hallituksen alaisen operatiivisen esikunnan sekä myöhemmin perus-

tetun pääministerin alaisen koordinaationeuvoston jäsenten tapaamisia presidentti Pu-

tinin kanssa114. Näissä uutisjutuissa Putin puhuu ja muut kuuntelevat. Putinin ensim-

mäisen varsinaisen kansalaisille suunnatun puheen jälkeen (25.3.2020) Putinin rooli 

korostuu entisestään. Varautumistoimia ja muita epidemian kannalta välttämättömiä 

toimenpiteitä (karanteenit, suojavarusteiden riittävyys, rahalliset avustukset) perustel-

laan Putinin määräyksillä ja aloitteilla, viittaamatta hallituksen laatimiin toimintasuun-

nitelmiin115. Toisaalta Putin myös viittaa hallituksen tekemiin toimiin koronavirusti-

lanteen hoidossa ja sysää näin vastuuta hallituksen suuntaan116. Putinin lisäksi päämi-

nisteri Mihail Mišustin esitetään ohjelmissa keskeisenä toimijana, mutta operatiivisen 

esikunnan ja koordinaationeuvoston roolit jäävät epäselviksi117. 

Huhtikuun viimeisessä lähetyksessä (26.4.2020) Kiseljov kuvaa Venäjän tilannetta erit-

täin vakavaksi ja lähetyksessä näytetään lääkäreiden raskasta työtä sekä täysiä teho-

osastoja118. Tarkastelluissa lähetyksissä näkyy selvästi, kuinka Venäjän koronavirusti-

lanteessa vaara on ensin kaukana ja sen ei uskota vaikuttavan Venäjään, mutta lopulta 

tilanne on siellä yhtä vakava kuin muuallakin. Muutos näkyy myös juontaja Kiseljovin 

puheissa: ensin uhka koskettaa vain toisia ja Venäjän hyvää tilannetta selitetään perus-

teellisella varautumisella, sitten juontaja ryhtyy moralisoimaan tilanteeseen välinpitä-

mättömästi suhtautuvia ja lopulta katsojiin valetaan uskoa, että yhdessä selviämme. 

Sekä Kiseljov että Vesti nedeli -ohjelman kirjeenvaihtajat toistavat viranomaistoimi-

joiden retoriikkaa koronavirustilanteesta. Lähetyksessä toistuvat esimerkiksi ilmaisut 

koronaviruksen vastainen taistelu ja toimenpiteet sekä viruksen vastustaminen. Osa ilmaisuista 

ilmensi myös sotaretoriikkaa: taistelu epidemiaa vastaan, etulinjassa, sankarillisesti koronaa 

vastaan, tulemme voittamaan viruksen sekä sota virusta vastaan.119 

                                              
112 Vesti nedeli 26.1.2020; Vesti nedeli 2.2.2020; Vesti nedeli 9.2.2020; Vesti nedeli 1.3.2020; Vesti nedeli 
8.3.2020; Vesti nedeli 15.3.2020; Vesti nedeli 22.3.2020; Vesti nedeli 29.3.2020; Vesti nedeli 5.4.2020; Vesti 
nedeli 12.4.2020; Vesti nedeli 19.4.2020; Vesti nedeli 26.4.2020; Vesti nedeli 3.5.2020. 
113 Vesti nedeli 12.4.2020; Vesti nedeli 26.4.2020. 
114 Vesti nedeli 2.2.2020; Vesti nedeli 9.2.2020. 
115 Vesti nedeli 22.3.2020; Vesti nedeli 29.3.2020. 
116 Vesti nedeli 22.3.2020. 
117 Vesti nedeli 2.2.2020; Vesti nedeli 22.3.2020, Vesti nedeli 29.3.2020; Vesti nedeli 12.4.2020; Vesti nedeli 
19.4.2020; Vesti nedeli 26.4.2020; Vesti nedeli 15.3.2020. 
118 Vesti nedeli 26.4.2020. 
119 Vesti nedeli 23.2.2020; Vesti nedeli 1.3.2020; Vesti nedeli 15.3.2020; Vesti nedeli 22.3.2020; Vesti nedeli 
5.4.2020. 
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Kokonaisuudessaan Vesti nedeli -ohjelman lähetyksissä välitetään kuvaa siitä, että val-

tio varautuu tehokkaasti ja tilanne on hallinnassa. Lähetyksissä korostetaan tehokkaita 

varautumistoimenpiteitä eikä suoraan pohdita tilanteeseen liittyviä uhkia ja riskejä. 

Niitä käsitellään epäsuorasti viittaamalla Euroopan maiden vaikeaan epidemiatilantee-

seen. Hoitohenkilökunnan uuvuttavasta ja raskaasta työskentelystä raportoidaan ja se 

kehystetään sankaritarinaksi kuten muissakin maissa. Ohjelmissa painotetaan hoito-

henkilökunnan valmiutta ja mukautumista uusiin olosuhteisiin sekä korostetaan yh-

dessä selviämistä ja tekemistä. Tätä yhteisöllisyyttä ilmentävät myös vapaaehtoiset, 

jotka auttavat riskiryhmäläisiä asioinneissa. Kuten sairaaloiden käytäntöjä, myös va-

paaehtoisten toimintaa esitellään läpi kevään lähetysten. Tätä taustaa vasten on huo-

mionarvoista, ettei ohjelmissa käsitellä erikseen suojavarusteiden saatavuudessa ha-

vaittuja ongelmia Venäjän eri alueilla.  

3.3. Muita informaatiokanavia 

Koronavirustilanteen kehittyessä viranomaisviestinnän sekä valtiontelevision uuti-

soinnin rinnalle on perustettu erillisiä, ajantasaisen tiedon välittämiseen erikoistuneita 

kanavia. Venäjän hallituksen alaisen koordinaationeuvoston päätöksistä ja kokouk-

sista on kerätty tietoa hallituksen kotisivujen yhteyteen.120 Sivustolta löytyvät helposti 

tärkeimmät koronatilannetta koskevat hallituksen päätökset ja tiedonannot. Myös hä-

tätilaministeriön kotisivuilta löytyvät kattava tietopaketti koronaviruksen torjuntaan 

sekä jatkuvasti päivittyvä tietokanta sairastuneiden, kuolleiden ja parantuneiden mää-

ristä Venäjän alueella.121 

Näistä eri tiedotuskanavista keskeisin lienee koordinointineuvoston yhteyteen 

17.3.2020 perustettu koronavirustiedon informaatiokeskus (Информационный центр по 

мониторингу ситуации с коронавирусом, myöhemmin informaatiokeskus). Sen 

tehtävänä on koronavirustiedon kokoaminen ja analysointi. Keskuksessa kerätään 

avoimista lähteistä löytyvää tietoa koronaviruksesta, seurataan koronavirustilanteen 

kehittymistä maailmalla ja Venäjällä.122 Kerättyä tietoa hyödynnetään esimerkiksi 

koordinaationeuvoston ja valtiollisen neuvoston koronavirustyöryhmän operatiivisen 

päätöksenteon tukena. Keskuksessa tarkkaillaan ympärivuorokautisesti taloudellisia, 

sosiaalisia ja teollisuuden lukuja. Myös yleistä mielipidettä seurataan.123 Informaa-

tiokeskuksen keräämää tietoa lisätään Stopkoronavirus.rf-portaaliin124. Sivustolle lisä-

tään käytännön tietoa koronavirustilanteesta, toimintaohjeita, uutisia ja tilastotietoa. 

Sivustolla tiedotetaan myös koko Venäjän alueella toimivasta neuvontapuhelimesta. 

                                              
120 Venäjän hallitus 2020. 
121 Hätätilaministeriö 2020f; Hätätilaministeriö 2020g. 
122 Interfax 2020b; Venäjän presidentti 17.3.2020. 
123 Hallituksen koordinaationeuvosto 16.3.2020b. 
124 Interfax 2020b. 
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Koronavirustilanteen kehittyessä sivustolle on päivitetty paljon tilastotietoa koronavi-

rustilanteesta ja hallinnon koronavirustilanteeseen liittyvät toimenpiteet on kerätty 

erilliseen osioon.125  

Yleisen tilannekatsauksen koostamisen lisäksi informaatiokeskus käsittelee valeuutis-

ten ja huhupuheiden todenperäisyyttä. Tekoälyä hyödynnetään esimerkiksi sosiaali-

sessa mediassa tai viestintävälineissä leviävien valeuutisten ja huhupuheiden seulomi-

seen, minkä jälkeen havaituista vääristä tiedoista ilmoitetaan esimerkiksi aluehallin-

nolle, joka reagoi tilanteeseen.126 Putinin vieraillessa keskuksessa hänelle esiteltiin te-

koälyn käyttöä valvonnassa. Järjestelmä oli havainnut koululaisten vanhempien chat-

ryhmässä ”valheellisia tartuntamääriä” koskevan keskustelun, jonka perusteella infor-

maatiokeskuksesta oltiin yhteydessä kyseisen alueen hallintoviranomaisiin ja väärään 

tietoon reagoitiin127. On kiinnostavaa nähdä, miten yhteiskunta reagoi järjestelmän 

käyttöön liittyviin eettisiin ja tietosuojaa koskeviin ongelmiin. On myös mahdollista, 

että viranomaiset tulevat kriisiä hyväksi käyttäen testaamaan jo luotujen ja vielä suun-

nitteilla olevien valvontajärjestelmien käyttöä ja kansalaisten reaktioita niihin. 

  

                                              
125 Stopkoronavirus.rf 2020.  
126 Samat. 
127 Venäjän presidentti 17.3.2020. 
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4. LÄHTÖKOHTIA KORONAKRIISIN VAIKUTUSTEN                   

ARVIOINTIIN 

4.1 Venäjän poliittisen järjestelmän erityispiirteet 

utoritaaristen poliittisten järjestelmien muutoksen arviointi on tunnetusti on-

gelmallista. Venäjän poliittisen järjestelmän ajautumisesta vakavaan kriisiin on 

puhuttu jo pitkään, mutta kriisin lopullista muotoa tai ajankohtaa on vaikea, 

ellei mahdoton tarkasti ennustaa. Tunnettu politiikan tutkija Lilia Shevtsova tiivistää 

nykyisen tilanteen seuraavasti: 

We can only be sure that a new Russian landscape is emerging that demands patient observa-

tion. The Russian system could still propose imitation solutions that would allow it to drift 

further in an unknown direction. At the same time, it is pregnant with conflicts that could 

blow it apart. The lull is deceptive. Russians will have to start thinking about existential 

questions before the new apocalypse comes.128 

Tutkijat ovat varsin yksimielisiä siitä, että koronavirusepidemian pitkittyminen on va-

kava haaste Venäjän nykyiselle poliittiselle järjestelmälle. Talouskasvun merkittävä 

heikentyminen ja presidentti Putinin arvovaltaan nojaavan poliittisen päätöksenteko-

järjestelmän osoittautuminen ontoksi, tai vähintään ontuvaksi, muodostavat yhdessä 

”täydellisen myrskyn”, joka voi horjuttaa järjestelmän perustuksia.129 Nopean muu-

toksen mahdollisuutta vähentää se, ettei nykyiselle järjestelmälle löydy ainakaan lyhy-

ellä tähtäimellä selkeää haastajaa. Toisaalta ei voida täysin poissulkea mahdollisuutta, 

että poliittinen eliitti menettää tilanteen kontrollin ja sen seurauksena maa ajautuu kaa-

okseen.130 Koronakriisin poliittisten vaikutusten arvioimiseksi on selvitettävä ne teki-

jät, jotka puoltavat nykyisen järjestelmän kykyä selvitä koronakriisistä ja ehkä jopa 

vahvistaa viranomaisten otetta yhteiskunnassa. Tämän lisäksi on arvioitava tekijöitä, 

jotka muodostavat reaalisen uhan nykyiselle valtatasapainolle. Aivan aluksi on kuiten-

kin selkeytettävä kuvaa Venäjän poliittisen järjestelmän luonteesta.  

Tutkimuskirjallisuudessa Venäjän poliittisen järjestelmän olemusta kuvataan varsin 

yhteneväisesti, vaikka eri tutkijat käyttävätkin siihen viitatessa hieman eri käsitteitä. 

Osa tutkijoista korostaa presidentti Putinin henkilökohtaista roolia järjestelmässä (pu-

tinismi), toisissa arvioissa taas Venäjän järjestelmää kuvataan olemukseltaan autoritaa-

riseksi. Näistä painotuseroista huolimatta tutkijat määrittelevät Venäjän poliittisen jär-

jestelmän ongelmien juurisyyksi ja sen keskeiseksi piirteeksi vallankäytön keskittymi-

sen Kremliin, minkä johdosta muiden keskeisten instituutioiden rooli päätöksenteossa 

on vähäinen, ellei olematon.131  

Professori Vladimir Gel’man on hahmotellut kaksi vaihtoehtoista selitysmallia Venä-

jän autoritaarisen poliittisen järjestelmän kehitykselle. Ensimmäinen on Kärpästen 

                                              
128 Shevtsova 2020. 
129 Bovt 2020; Galeotti 2020; Kolesnikov 2020a Nemtsova 2020.  
130 Petrov 2011; Petrov 2016. 
131 Petrov 2011; Petrov 2016; Gudkov 2011, 22; Gel’man 2018, 283; Pavlovsky 2016. 
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Herra -selitysmalli. Siinä kaikki poliittiset kriisit ratkaistaan nollasummapelin periaat-

teella ja voittaja saa koko potin.132 Sosiologi Lev Gudkovin analyysi ”putinismista” 

nojaa samaan periaatteeseen: Putinin aikana luotu poliittinen järjestelmä on alistanut 

median, parlamentin ja oikeusjärjestelmän hallintaansa ja näin valtion ja yhteiskunnan 

toimijuus on ikään kuin sulautunut yhteen. Eri näkökulmien ja ylipäänsä ”politiikan” 

tekemisen kannalta olennainen ero eri toimijoiden välillä on hävinnyt.133 Gudkovin ja 

Gel’manin analyyseissä venäläistä yhteiskuntaa leimaa jatkuva kamppailu niukoista re-

sursseista sekä sisäisten ja ulkoisten ongelmien turvallistaminen eli nimeäminen uh-

kaksi. Nykyisen järjestelmän tasapaino nojaa sisäpiiriläisten kykyyn kontrolloida voi-

mankäytön resursseja (poliisia, yksityisiä ja valtion eri turvallisuusviranomaisia) ja 

muuttaa sääntöjä tarpeen vaatiessa siten, että sisäpiirin ote vallasta säilyy.134  

Toisen jälkineuvostoliittolaisen poliittisen järjestelmän muutosta kuvaavan selitysmal-

lin Gel’man on nimennyt ”sisäänrakennetuksi pluralismiksi”. Tässä mallissa yksikään 

ryhmä ei onnistu varmistamaan täydellistä toimintavapautta vaan ”poliittinen tasa-

paino” nojaa jatkuvaan eliittiryhmien väliseen kilpailuun. Eri ryhmät kosiskelevat ää-

nestäjiä ja ulkomaisia toimijoita oman asemansa vahvistamiseksi. Tämä selitysmalli 

kuvaa Gel’manin mukaan parhaiten poliittisen järjestelmän nykytilaa Ukrainassa ja 

Moldovassa.135 Gel’manin ensimmäinen selitysmalli kuvaa tarkimmin Venäjän nyky-

järjestelmän toimintalogiikkaa. Sitä on kuitenkin syytä täydentää eräiltä osin. 

Kremlissä vuosia neuvonantajana toimineen Gleb Pavlovskin mukaan Venäjän pää-

töksentekojärjestelmän toiminnan ymmärtämiseksi on otettava huomioon Putinin 

tapa vältellä ratkaisevien päätösten tekemistä.136 Toisin sanoen siellä, missä esimer-

kiksi Nikolai Petrov näkee yksinvaltaisuuden kasvun, onkin Pavlovskin mukaan erään-

lainen valtatyhjiö. Konkreettisten käskyjen sijaan alemman tason toimijat joutuvat itse 

tulkitsemaan, toimivatko he Kremlin haluamalla tavalla. Pavlovskin sanoin: 

 Approval for any particular proposal takes the form of otmashka, which can be translated as 

"go-ahead," implying not so much an order as a license to act in a desired direction. Otmashka 

is granted to projects that the Kremlin deems priemlemo, an increasingly common term that 

means "acceptable" rather than, say, "satisfactory" or "excellent"- a word choice meant to 

imply a certain indifference to details.137 

Pavlovskin tulkinta ”vallan vertikaalin” toimintalogiikasta vaikuttaa koronakriisin 

kontekstissa oikeansuuntaiselta. Putinin odotetaan johtavan maata kriisin aikana, 

mutta käytännössä hänen määräyksensä ja julkiset kannanottonsa ovat jättäneet paljon 

tilaa tulkinnoille. Huomionarvoista on myös Pavlovskin määritelmä ns. hyödyllisestä 

toiminnasta. Olennaista on, että hanke tuottaa henkilökohtaista hyötyä oikeille ihmi-

                                              
132 Gel’man 2018, 285. 
133 Gudkov 2011. 
134 Višnevetskaja 2019; Gel’man 2016; Gudkov 2011, 35. 
135 Gel’man 2018, 285. 
136 Saman huomion tekee myös Lilia Shevtsova, jonka mukaan Putinille on tyypillistä kadota vaikeissa tilan-
teissa ja välttää assosioitumista tapahtumiin, jotka voivat laskea hänen kansansuosiotaan. Shevtsova 2020; ks. 
myös Mikkonen 2020. 
137 Pavlovsky 2016. 
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sille. Toisin sanoen se, mikä näyttää ulospäin käskyltä, onkin itse asiassa eri intressi-

piirien etujen mukainen sopimus.138 Myös venäläinen sosiologi Simon Kordonski on 

kiinnittänyt huomiota samaan ilmiöön: päätöksenteko jossakin yksittäisessä asiassa 

edellyttää sopimusta eli yhteisymmärrystä eri intressipiirien tahdosta.139 Näillä vallan 

vertikaalin suojassa tehdyillä sopimuksilla jaetaan resursseja ja varmistetaan keskeisten 

toimijoiden lojaalisuus Kremlille.  

Sosiologi Lev Gudkov täydentää tätä analyysiä arvioimalla, että ”presidentti Putin” on 

vain peitenimi, pseudonyymi, sisäpiiriläisille, jotka ovat Kärpästen Herra -selitysmallin 

tapaan varmistaneet täydellisen kontrollin vallankäytön keskeisistä instituutioista, en-

nen kaikkea väkivaltakoneistosta.140 Järjestelmän potentiaaliset vastustajat pidetään ai-

soissa uhkailemalla ja kiristämällä. Gel’man kuvaa tätä toimintaa seuraavasti:  

In the 2000s, Russian authorities had opted for buying loyalty of citizens and cooptation and 

isolation of the dissenting political and social actors who raised their voices against the regime 

and/or its policies. Now, these methods have been replaced by the politics of fear, which include 

overt intimidation and public discrediting of the regime’s critics, and selective persecution and 

open harassment of opposition activists and/or supporters. 141  

Tutkimuskirjallisuuden perusteella vaikuttaisi siis ilmeiseltä, että kriisitilanteessa Ve-

näjän poliittinen johto pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, ettei sen ote kirpoa voima-

ministeriöistä ja muista nykyisen tasapainotilan kannalta keskeisistä toimijoista. Tä-

män arvion taustalla on oletus, jonka mukaan Venäjän valtionjohto toimii myös ko-

ronaepidemian muodostamassa kriisitilanteessa nollasummapelin logiikan mukaisesti, 

eli kriisiaika ei olennaisesti muuta järjestelmän toimintalogiikkaa.  

4.2 Epävarmuustekijät osana analyysia 

Seuraavassa eritellään muutamia keskeisiä epävarmuustekijöitä, joiden pohjalta voi-

daan hahmottaa jatkotutkimuksen suuntaviivoja. Ensinnäkin tutkijoiden on vaikea 

täsmällisesti arvioida autoritaaristen maiden poliittisen johdon valmiutta turvautua laa-

jamittaiseen väkivaltaan oman asemansa turvaamiseksi. Toiseksi vaikka mielipidemit-

tausten mukaan autoritaarisen maan johto nauttii enemmistön kannatusta, yleinen 

mielipide voi muuttua nopeastikin sitä vastaan, mikäli järjestelmälle on osoitettavissa 

varteenotettava vaihtoehto. Kolmanneksi poliittisten vaikutusten arvioinnin tekee 

hankalaksi autoritaarisille valtioille tyypillinen huono hallinto.142 Hallintojärjestelmän 

reaktiot ulkoiseen sokkiin eivät välttämättä noudata muodollisia toimivaltarajoja, mikä 

entisestään vaikeuttaa muutosten ennakointia.  

  

                                              
138 Pavlovsky 2016, 4. 
139 Višnevetskaja 2019. 
140 Gudkov 2011, 21. 
141 Gel’man 2016, 28. 
142 Gel’man 2018, 293; Sorbale 2020. 
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Epävarmuustekijä 1: Valtionjohdon valmius turvautua väkivalta- ja kontrollikeinoihin asemansa 

turvaamiseksi 

Sosiologi Lev Gudkov arvioi vuonna 2011 julkaistussa artikkelissa, ettei Venäjän po-

liittisen järjestelmän kehittymistä entistä autoritaarisempaan suuntaan voi enää pysäyt-

tää. Venäjällä ei ole vuoden 2011/2012 talven jälkeen nähty suuria massamielenosoi-

tuksia. Viime vuosina eri puolilla Venäjää on kuitenkin syntynyt useita protestiliikkeitä, 

joissa paikalliset ihmiset ovat nousseet vastustamaan viranomaisten tukemia ja eri in-

tressipiirien ajamia suurhankkeita tai vaatimaan toimenpiteitä ongelmakohtien korjaa-

miseksi. Politiikan tutkija Andrei Semenovin mukaan protestiliikkeiden kovakourai-

nen tukahduttaminen kesällä 2019 johti Kremlin kannalta epätoivottuun tulokseen. 

Poliisista tuli kansan silmissä näiden sopimusten osapuoli sen sijaan, että se tehtävänsä 

mukaisesti ylläpitäisi yleistä järjestystä.143 Vaikka vuoden 2019 protestiliikkeet eivät 

yksinään muodosta uhkaa Kremlin vallankäytölle, näillä kokemuksilla voi olla aiempaa 

enemmän merkitystä koronakriisin kontekstissa.  

Koronaepidemian vuoksi määrättyjen liikkumisrajoitusten valvonta sekä ennen kaik-

kea mahdollisen tartunnan saaneiden jäljitys on Euroopassa johtanut keskusteluun yk-

sityisyyden suojan turvaamisesta uudessa tilanteessa. Moskovassa viranomaiset ovat 

ottaneet käyttöön digitaalisia valvontamenetelmiä ja karanteenimääräysten rikkomi-

sesta voi saada jopa seitsemän vuotta vankeutta.144 Liikkumisrajoitusten rikkomisesta 

määrätyt kovat rangaistukset toimivat pelotteena aktivisteille ja ovat osaltaan lisänneet 

virtuaaliprotesteja eri puolilla Venäjää.145 Kremliä lähellä olevan tutkimuslaitoksen ar-

vion mukaan tulevaisuudessa erilaiset virtuaaliset protestit palvelinhyökkäyksistä vir-

tuaalimielenosoituksiin voivat yleistyä myös Venäjällä.146 

Tekoälyn kehittäminen on jo aikaisemmin nostettu yhdeksi Venäjän kansallisen tur-

vallisuuden prioriteettialoista. Koronavirusepidemian luomaa tilannetta käytetään nyt 

hyödyksi uusien teknologioiden (mm. kasvojentunnistusohjelmien) testaamisessa. 

Asiantuntijoiden huolena on, että ihmisten liikkeistä kerätyt tiedot ja profiilit voivat 

päätyä vääriin käsiin.147 Novaja gazeta -lehden politiikan toimituksen esimies Kirill 

Martynov arvioi, että kaikkialla maailmassa algoritmien merkitys poliittisessa päätök-

senteossa entisestään kasvaa. Venäjän tilanne näyttää tältä osin synkältä. Uusi ”algo-

ritmikratia” saa sitä enemmän valtaa, mitä heikompia demokraattiset instituutiot 

ovat.148 Vastakkaisiakin näkemyksiä on esitetty. Lilia Shevtsovan mielestä poliittinen 

eliitti ei ole valmis ottamaan seuraavaa askelta kohti entistä totalitaarisempaa järjestel-

mää.149  

  

                                              
143 Semenov 2020, 4-5.  
144 France24.com 2020.  
145 Gorbacheva 2020. 
146 Center for Current Policy 2020c. 
147 Ilyushina 2020. 
148 Martynov 2020. 
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Epävarmuustekijä 2: Yleisen mielipiteen hallinta poliittisen eliitin intressien mukaisesti 

Autoritaarisissa poliittisissa järjestelmissä yleisen mielipiteen manipulointi on yksi val-

lankäytön muoto. Venäjän kontekstissa poliittisen järjestelmän legitimiteetti nojaa 

mielikuvaan Putinista Venäjän kehityksen kannalta välttämättömänä voimatekijänä. 

Tästä näkökulmasta on merkittävää, että mielipidemittauksissa Putinin kannatusluvut 

ovat olleet jo pidempään laskussa.150 Levada-keskuksen johtajan Lev Gudkovin mu-

kaan kyse ei ole vain talousongelmien realisoitumisesta, vaan ihmiset ovat ”väsyneitä” 

Putiniin. Tämä koskee kuitenkin vain sisäpolitiikkaa, luottamus Putiniin ulkopolitiikan 

toimijana on edelleen vahvaa. Tutkijat päätyvätkin arvioon, jonka mukaan kansa näkee 

kaksi eri Putinia: ulkopolitiikan tekijän, jota arvostetaan, sekä sisäpolitiikan toimijan, 

johon kohdistuu enenevässä määrin arvostelua.151 Ulkopolitiikan onnistumiset eivät 

nykytilanteessa kuitenkaan riitä kompensoimaan reaalitalouden ongelmia ja sitä kautta 

kansalaisten elintason laskun jatkumista. 

Putinin kannatuslukujen äkillinen nousu tai pitkäaikainen lasku ovat tärkeitä indikaat-

toreita järjestelmässä tapahtuvasta liikkeestä. Samalla on hyvä muistaa, että viime vuo-

sina johtaviin asemiin on nostettu paitsi sisäpiiriläisten jälkikasvua, myös kasvottomia, 

mutta järjestelmälle lojaaleja nuoria teknokraatteja. Näin on tarkoitus varmistaa, että 

Putinin asemaa Venäjän suurvalta-aseman ja poliittisen ”tasapainon” takaajana ei ky-

seenalaisteta hänen varsinaisen valta-asemansa päättymisen jälkeenkään. Toisin sa-

noen tässä muodonmuutoksessa on kyse ”käsiohjauksen” korvaamisesta lojaalisuu-

teen ja epäsuoraan kontrolliin pohjautuvalla itseohjautuvuudella.152  

Putinin päätös muuttaa Venäjän perustuslakia ja sitä kautta mahdollistaa oma uudel-

leenvalintansa myös vuoden 2024 jälkeen kertoo siitä, ettei luottamus järjestelmän py-

syvyyteen ole Kremlissä kuitenkaan niin vahvaa kuin tutkijat ovat olettaneet.153 Krem-

liä lähellä olevan tutkimuslaitoksen helmikuun lopulla 2020 julkaiseman tutkimuksen 

mukaan Putinin luopuminen presidentin tehtävästä olisi vakava riski Venäjän yhteis-

kunnalliselle vakaudelle. Tutkimus piirtää kuvan Putinista ylivertaisena valtiomiehenä, 

jonka väistyminen johtaisi Venäjän auktoriteetin kyseenalaistamiseen maailmanpolitii-

kassa, korruption lisääntymiseen ja liikehdintään Venäjän raja-alueilla.154  

Samaisen tutkimuslaitoksen koronakriisiä koskeva riskiarvio avaa kiinnostavan ikku-

nan nykyisten poliittisten teknologien ajatusmaailmaan. Siinä koronakriisin riskit jae-

taan muun muassa geopoliittisiin, järjestelmän olemusta koskeviin, ohimeneviin ja 

ideologisiin. Yksi riskeistä liittyy jo edellä mainittuun poliittisen eliitin luottamuspää-

oman heikentymiseen. Trendin korjaamista hankaloittaa erilaisten informaatioka-

navien määrän kasvu (esimerkiksi Internetin merkitys informaatiolähteenä on vahvis-

tunut viime vuosina) ja vanhojen propagandavälineiden käytön jatkaminen. Kremlin 

”ideologinen kone” ei analyysin tekijöiden mukaan kykene nykymuodossaan tuotta-

maan kriisitilanteeseen sopivia ideoita. Maaliskuun lopulla julkaistu raportti ehdottaa 

                                              
150 Mukhametshina 2020; Kolesnikov 2020d. 
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korjausliikkeeksi säännöllisen yhteydenpitokanavan luomista presidentin ja kansan vä-

lille sekä uusien teknologioiden (tekoälyn ja big datan) nopeampaa käyttöönottoa jär-

jestelmän hallinnan tehostamiseksi.155 Eli mitään käänteentekevää muutosta poliitti-

sen järjestelmän toimintaperiaatteisiin ei raportissa suositella. 

Perustuslain muutosprosessiin liittyvät arviointivirheet kertovat omaa kieltään 

”Kremlin koneen” ongelmista. Huhtikuulle määrätystä kansanäänestyksestä piti tulla 

symbolinen ”viimeinen silaus” Putinin elinikäiselle presidenttiylle. Tapahtuman lyk-

kääminen kesään, tai jopa syksyyn, jolloin talousvaikeudet ja epidemian muut vaiku-

tukset ovat Venäjällä realisoituneet, on Kremlin kannalta ongelmallista.  

Huomion kääntäminen sisäpolitiikasta ulkopolitiikan alueelle ei sekään ole yksinker-

taista. Venäjä on viime vuosina pyrkinyt nostamaan maan kansainvälistä profiilia esiin-

tymällä aktiivisena maailmanpolitiikan pulmakysymysten ratkaisijana.156 Nyt monet 

näistä konflikteista ovat jääneet pandemian varjoon. Koronakriisin aikana Venäjä on 

ollut mukana julkilausumissa, joissa vaaditaan maailmanrauhaa ja pakotteiden poista-

mista.157 Myös neuvottelut uuden START-sopimuksen osalta jatkuvat, samoin Venä-

jän hanke YK:n turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenten erityisneuvotteluista (”viiden 

suuren neuvottelut”). Mutta mistään näistä hankkeista on tuskin saavutettavissa pika-

voittoja, joilla Venäjän poliittinen johto voisi kompensoida mahdollista epäonnistu-

mista sisäpolitiikan alueella.  

Järjestelmän arvostelijoiden mukaan symboliset askeleet sen paremmin ulkopolitii-

kassa kuin sisäpolitiikankaan alueella eivät nyt riitä. Poliittisen järjestelmän uskotta-

vuus edellyttää reaalitalouden ongelmien ratkaisemista ja sen myötä ihmisten hyvin-

voinnin turvaamista.158 Myös hiljattain julkaistussa Venäjän ulkopolitiikkaa linjaavassa 

raportissa todetaan suoraan, että aktiivisen ja aggressiivisen ulkopolitiikan lumovoima 

on hiipumassa. Raportin kirjoittajien mielestä syynä on edellä mainittujen tekijöiden 

lisäksi se, ettei Venäjän johto ole onnistunut riittävän selkeästi viestimään voimapoli-

tiikan avulla saavutetuista taloudellisista ja poliittisista hyödyistä.159  

Ratkaisuksi ehdotetaankin strategisen viestinnän tehostamista niin kotimaan kuin ul-

komaiden yleisöjen suuntaan. Tämän viestin ytimen voi tiivistää seuraavasti: Venäjä 

käyttää kaikkia ulko- ja sotilaspolitiikan keinoja maksimoidakseen oman liikkumava-

ransa Yhdysvaltojen ja Kiinan valtakilpailun kontekstissa. Voimapolitiikalla saavute-

tuista tuloksista esimerkiksi Ukrainan suhteen ei olla luopumassa, päinvastoin. Venä-

jän ”uusi ulkopolitiikka” irtisanoutuu länsivetoisesta kansainvälisestä järjestyksestä ja 

siihen olennaisesti kuuluvasta keskinäisriippuvuuden ideaalista. Kuitenkin juuri pan-

demia on tuonut esiin valitun linjan heikkoudet. Piiritetty linnake -mentaliteetin iskos-

taminen ihmisten mieliin ei tuo suojaa viruksilta sen paremmin kuin maailmantalou-

den heilahduksilta. Vaikuttaakin siltä, että Venäjällä lähdetään siitä olettamuksesta, ett-

eivät sen pyrkimykset ulkopolitiikan alueella tule kohtaamaan merkittävää vastustusta 
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lännen taholta. Näin voidaan varmistaa, että ainakin ulkopolitiikassa Putinin imago 

maailmanpolitiikan pelintekijänä ja Venäjän historian merkkihenkilönä säilyy. 

Epävarmuustekijä 3: vallan vertikaalin toimintakyky kriisitilanteessa 

Koronaviruskriisi on tuonut esiin Venäjän poliittiseen järjestelmään sisäänrakennetun 

paradoksin. Putinin odotetaan toimivan karismaattisena kriisijohtajana, jonka käskyt 

linjaavat, miten ja mihin resurssit käytetään. Viikoittaiset etätapaamiset, joissa Putin 

jakaa määräyksiä hallitukselle, aluejohtajille ja federaatiopiirien johdolle, ylläpitävät 

tätä mielikuvaa. Samanaikaisesti Kremlissä viestitään, että aluetason toimijat tekevät 

omaa aluetta koskevat päätökset ”itseohjautuvaisuuden” periaatteella. Tällä kaksois-

puheella ylläpidetään mielikuvaa Putinista kriisin ulkopuolisena, mutta kuitenkin kor-

vaamattomana päätöksentekijänä.  

Ongelmana on, että lojaalisuuden ja eri intressiryhmien välisten sopimusten varaan 

rakennetun päätöksentekojärjestelmän pitäisi kriisitilanteessa tuottaa konkreettisia ja 

tehokkaita tuloksia. On huolehdittava suojavälineiden ja lääkkeiden riittävyydestä, sai-

raalahenkilökunnan jaksamisesta ja alueiden ruokahuoltokin on varmistettava. 

Tammi–helmikuun ajan Venäjän hallituksen operatiivinen esikunta vakuutti julkisuu-

teen, että varautumistoimiin oli ryhdytty ja että tilanne oli hallinnassa. Maaliskuun 

puolivälin jälkeen vastuu tästä kaikesta on sysätty Putinin käskyillä aluetason toimi-

joille, joilta kuitenkin puuttuu tehtävään tarvittavat taloudelliset ja hallinnolliset resurs-

sit.160 Vaikka näitä puutteita voidaan kompensoida mobilisoimalla valtionyhtiöiden ja 

muiden keskeisten toimijoiden resurssit, kriisin pitkittyessä ja syventyessä kulissien yl-

läpito ja toiminnan samanaikainen tehostaminen vaikeutuvat.  
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5. LOPUKSI 

ässä tutkimusraportissa on kuvattu Venäjän eri viranomaisten ja valtionjoh-

don reagointia koronaepidemian alkuvaiheessa. Tutkimusanalyysin pohjalta 

ei voida tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä, mutta se luo yleiskuvan eri 

toimijoiden johtosuhteista ja toimintalinjoista. Tämän lisäksi raportin tavoitteena on 

selkeyttää käsitystä koronakriisin mahdollisista poliittisista vaikutuksista Venäjällä. Ai-

kaisemman tutkimuskirjallisuuden sekä tutkimusta varten kerätyn aineiston avulla tut-

kimusraportissa on hahmoteltu kolme keskeistä epävarmuustekijää, joita voidaan hyö-

dyntää koronakriisin poliittisten vaikutusten arvioinnissa.  

Tähän mennessä koronakriisi ei ole muuttanut Venäjän poliittisen järjestelmän toi-

mintalogiikkaa. Sen pohjalta voidaan olettaa, että Kreml pyrkii ensisijaisesti varmista-

maan, että sen oman aseman kannalta keskeisten toimijoiden lojaalisuus säilyy. Tämä 

tarkoittaa käytännössä poliittisen eliitin muodostamien ryhmittymien välisen voima-

tasapainon ylläpitoa myös kriisin aikana ja sen pitkittyessä. Nykyisen järjestelmän le-

gitimaatiota voidaan lisäksi vahvistaa uhkadiskurssin avulla, jolloin eri ryhmittymät 

asetetaan toisiaan vastaan eikä yhtenäistä, Kremlin toiminnan kyseenalaistavaa tai sille 

vaihtoehtona esiintyvää vastarintaa pääse syntymään. Sota koronavirusta vastaan voi 

hetkellisesti yhdistää venäläisiä, mutta onnistuuko palaaminen ”piiritettyyn linnakkee-

seen”, jos linnakkeen vahvuus on osoittautunut haavekuvaksi? Kuten monissa muis-

sakin maissa, myös Venäjällä kriisi on tuonut entistä selvemmin esiin yhteiskunnan 

jakolinjat hyväosaisten ja köyhien välillä.161 Elintason ja resurssien epätasainen jakau-

tuminen on pitkäaikainen ongelma, jonka ratkaisemista voidaan lykätä viranomais-

kontrollin ja imagonrakennuksen avulla. Tämä lienee Kremlin ensisijainen ratkaisu 

tälläkin kertaa. Toisin sanoen vaikka koronavirusepidemia on merkittävä haaste 

Kremlille, on hyvin mahdollista, että valtionjohto kykenee hallitsemaan tilanteen niin, 

että sen asema järjestelmän pelisääntöjen laatijana säilyy ja jopa vahvistuu.  

Samanaikaisesti on hyvä muistaa, että koronakriisin aikana eri väestöryhmien ja aluei-

den väliset kehityserot ovat tulleet näkyviin entistä selväpiirteisempinä. Yhteiskunnal-

linen vakaus voi järkkyä, jos elintärkeät toiminnot häiriintyvät merkittävästi. ”Merkit-

tävän häiriötilan” tunnusmerkkien tunnistaminen on kuitenkin Venäjän olosuhteissa 

vaikeaa. Viralliset tilastot sairastuneiden määrästä tai työttömyydestä eivät välttämättä 

anna oikeaa kuvaa tilanteesta. Esimerkiksi osa työväestöstä toimii harmaassa talou-

dessa eikä siten näy virallisissa tilastoissa.162 Autoritaarisissa hallintojärjestelmissä on 

lisäksi tyypillistä, että informaatio toimii lojaalisuuden mittarina, eivätkä annetut tiedot 

kuvaa asioiden todellista tilaa.163 Muun muassa näiden tekijöiden johdosta epävar-

muus Venäjän poliittisen muutoksen muodosta ja ajankohdasta säilyy. 

Tarkemman analyysin tekeminen edellyttää useiden erityyppisten aineistojen ja infor-

maation yhdistämistä. Jatkotutkimuksissa tulisi myös vielä tarkemmin määritellä kes-
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keisten epävarmuustekijöiden (massarepressioiden mahdollisuuden, Putinin ja poliit-

tisen eliitin julkisuuskuvan hallinnan, hallintojärjestelmän toimintakyvyn) välinen pai-

noarvo analyysissä. Lisäksi tulisi seurata väestön hallinnan teknologioiden ja poliittisen 

diskurssin rajapinnassa tapahtuvaa liikettä. Muuttuvatko epidemian aikana toteutetut 

teknologiakokeilut osaksi hallinnon arkipäivää? Voidaan olettaa, että poliittisen joh-

don tarve kontrolloida sosiaalisen median kirjoittelua entisestään kasvaa. Miten tämä 

tullaan toteuttamaan ja millaisia vastareaktioita se puolestaan synnyttää? Myös alueel-

listen erojen mahdollista kärjistymistä tulisi seurata tarkkaan. Nyt toteutettu tutki-

musanalyysi luo pohjaa näiden laajojen teemojen tutkimukselle. 
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LIITTEET 

 

Liite 1: Venäjänkieliset nimilistat 

OPERATIIVINEN ESIKUNTA 

 Голикова Т.А. (Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации - председатель штаба) 

 Попова А.Ю. (руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
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председателя штаба) 
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Российской Федерации - ответственный секретарь штаба) 
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KOORDINAATIONEUVOSTO 

Члены Координационного совета - президиум Координационного совета 
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(председатель Координационного совета, президиума Координацион-
ного совета) 
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сийской Федерации (заместитель председателя Координационного со-
вета) 

 Голикова Т.А., Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации (заместитель председателя Координационного совета) 

 Чернышенко Д.Н., Заместитель Председателя Правительства Россий-
ской Федерации (заместитель председателя Координационного совета -
ответственный секретарь Координационного совета) 



 

47 

 Григоренко Д.Ю., Заместитель Председателя Правительства Россий-
ской Федерации -Руководитель Аппарата Правительства Российской 
Федерации 
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Члены Координационного совета 
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 Дитрих Е.И., Министр транспорта Российской Федерации 

 Дмитриев К.А., генеральный директор акционерного общества "Управ-
ляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" (по согла-
сованию) 

 Жуков А.Д., Первый заместитель Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации (по согласованию) 

 Журавлев Н.А., заместитель Председателя Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации (по согласованию) 

 Зиничев Е.Н., Министр Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий 

 Золотов В.В., директор Федеральной службы войск национальной гвар-
дии Российской Федерации -главнокомандующий войсками нацио-
нальной гвардии Российской Федерации 

 Колокольцев В.А., Министр внутренних дел Российской Федерации 

 Краснов И.В., Генеральный прокурор Российской Федерации (по со-
гласованию) 

 Кривонос О.В., заместитель Руководителя Аппарата Правительства 
Российской Федерации 

 Левин Л.Л., заместитель Руководителя Аппарата Правительства Россий-
ской Федерации 

 Мантуров Д.В., Министр промышленности и торговли Российской Фе-
дерации 

 Моргулов И.В., заместитель Министра иностранных дел Российской 
Федерации 

 Мурашко М.А., Министр здравоохранения Российской Федерации 

 Набиуллина Э.С., Председатель Центрального банка Российской Феде-
рации (по согласованию) 
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 Нарышкин С.Е., директор Службы внешней разведки Российской Фе-
дерации 

 Орешкин М.С., помощник Президента Российской Федерации (по со-
гласованию) 

 Патрушев Д.Н., Министр сельского хозяйства Российской Федерации 

 Попова А.Ю., руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 

 Решетников М.Г., Министр экономического развития Российской Фе-
дерации 

 Сидоренко В.В., первый заместитель Руководителя Аппарата Прави-
тельства Российской Федерации 

 Скворцова В.И., руководитель Федерального медико-биологического 
агентства 

 
VALTIOLLISEN NEUVOSTON KORONAVIRUSTYÖRYHMÄ 
 

 Собянин С.С. – мэр Москвы (руководитель рабочей группы, по согласо-

ванию) 

 Белоусов А.Р. – Первый заместитель Председателя Правительства Рос-

сийской Федерации, заместитель председателя Координационного со-

вета по борьбе с коронавирусом 

 Булавин В.И. – руководитель ФТС России 

 Голикова Т.А. – Заместитель Председателя Правительства Российской 

Федерации, заместитель председателя Координационного совета по 

борьбе с коронавирусом 

 Горовой А.В. – первый заместитель Министра внутренних дел Россий-

ской Федерации 

 Гурович А.М. – заместитель Министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий 

 Данкверт С.А. – руководитель Россельхознадзора 

 Дитрих Е.И. – Министр транспорта Российской Федерации 

 Иванов Т.В. – заместитель Министра обороны Российской Федерации 

 Кулишов В.Г. – первый заместитель директора – руководитель Погра-

ничной службы Федеральной службы безопасности Российской Феде-

рации 

 Левитин И.Е. – помощник Президента Российской Федерации 

 Мантуров Д.В. – Министр промышленности и торговли Российской 

Федерации 

 Моргулов И.В. – заместитель Министра иностранных дел Российской 

Федерации 

 Мурашко М.А. – Министр здравоохранения Российской Федерации 

 Попова А.Ю. – руководитель Роспотребнадзора 
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 Скворцова В.И. – руководитель ФМБА России 

 Смирнов А.Ю. – начальник Управления Президента Российской Феде-

рации по общественным связям и коммуникациям 

 Чернышенко Д.Н. – Заместитель Председателя Правительства Россий-

ской Федерации, заместитель председателя Координационного совета 

по борьбе с коронавирусом 

 Ярин А.В. – начальник Управления Президента Российской Федерации 

по внутренней политике 
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Liite 2: Aluetason reagointi 

 

Toimija Valmiustilan ko-
hottaminen 

Perustettu ryhmä 
tilanteen hoitoon 

Ihmisten liikkumisen ra-
joittaminen 

Lähteet 

Federaatiotason 
päätökset 

Ei päätöstä. 
Alueet ovat itse 
määritelleet val-
miustilan nostosta 
(режим 
повышенной 
готовности) 

29.1.2020 
Operatiivinen esi-
kunta hallituksen 
yhteyteen. Käsky 
perustamisesta an-
nettu 27.1.2020 
 
14.3.2020 
Koordinaati-
oneuvosto hallituk-
sen yhteyteen 

29.1.2020 
Venäjän Kaukoidän raja-
liikennettä rajoitetaan. 
 
11.3.2020 alkaen 
Liikkumista Euroopasta 
rajoitetaan, lopulta ul-
komaalaisten pääsy 
maahan estetään 
18.3.2020 alkaen. 
 

Ryhmän perustaminen: 
http://government.ru/info/39357/ 
http://government.ru/news/38850/ 
http://government.ru/news/39151/ 
 

Liikkuvuuden rajoittaminen: 
http://government.ru/orders/selection/401/39177/ 

http://government.ru/news/39123/ http://govern-
ment.ru/docs/39140/ 
http://government.ru/news/39172/ 
 
 

Moskova 6.3.2020 
Pormestarin ukaa-
silla 

28.1.2020 
Pormestari kertoo 
operatiivisen esi-
kunnan perustami-
sesta 

29.3.2020 
Määräys kotona pysy-
misestä (режим само-
изоляции) 
 

Valmiustilan kohottaminen: 
https://www.kommersant.ru/doc/4277530 
Ryhmän perustaminen: 
https://www.sobyanin.ru/koronavirus-rasskazyvayu-o-prinyatyh-me-
rah 

Liikkuvuuden rajoittaminen: 
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/03/30/826618-
ukaz-sobyanina 

 

Pietari 13.3.2020 
Kuvernöörin sää-
döksellä 
(постановление) 

4.2.2020 
Operatiivinen esi-
kunta 

30.3.2020 
Määräys kotona pysy-
misestä (режим пол-
ной самоизоляции) 

Valmiustilan kohottaminen: 
https://rg.ru/2020/03/13/spb-post121-reg-dok.html 
Ryhmän perustaminen: 
https://ria.ru/20200204/1564253068.html 
 
Liikkuvuuden rajoittaminen: 
https://tass.ru/obschestvo/8118293 
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Karjalan tasavalta 
(Республика    
Карелия) 

12.3.2020 
Alueen johtajan 
määräys 
(распоряжение) 

12.3.2020 
Operatiivinen esi-
kunta 

1.4.2020 
Määräys kotona pysy-
misestä (режим само-
изоляции) 

Valmiustilan kohottaminen: 
https://gov.karelia.ru/news/12-03-2020-v-respublike-kareliya-
vveden-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-v-svyazi-s-ugrozoy-ras-
prostraneniya-koron/ 
https://ria.ru/20200313/1568521434.html 
Ryhmän perustaminen: 
https://gov.karelia.ru/news/12-03-2020-v-respublike-kareliya-
vveden-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-v-svyazi-s-ugrozoy-ras-
prostraneniya-koron/ 

Liikkuvuuden rajoittaminen: 
https://gov.karelia.ru/news/31-03-2020-v-karelii-vvoditsya-
rezhim-samoizolyatsii/ 

Komin tasavalta 
(Республика 
Коми) 

16.3.2020 
Alueen johtajan 
ukaasilla 

16.3.2020 
Operatiivinen esi-
kunta 

31.3.2020 
Määräys kotona pysy-
misestä (режим пол-
ной самоизоляции) 

Valmiustilan kohottaminen: 
http://rkomi.ru/news/82513/ 
Ryhmän perustaminen: 
http://rkomi.ru/news/82595/ 

Liikkuvuuden rajoittaminen: 
https://tass.ru/obschestvo/8119725 

Sverdlovskin alue 
(Свердловская 
область) 

18.3.2020 
Kuvernöörin ukaa-
silla 

18.3.2020 
Operatiivinen esi-
kunta 

30.3.2020 
Määräys kotona pysy-
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Liite 3. Koronapandemia ja Venäjän asevoimat164 

 

Everstiluutnantti Vladimir Panschin, erikoistutkija, ST, Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon 

laitos, Venäjä-ryhmä 

 

eväällä 2020 pandemiaksi yltynyt COVID-19 tartuntatauti on pakottanut 

päättäjät useissa maissa muun muassa rajoittamaan kansalaisten liikkumisoi-

keuksia suojellakseen ihmisiä kyseiseltä taudilta sekä turvatakseen yhteiskun-

nan toimivuuden. Myös asevoimat osana yhteiskuntaa ovat joutuneet ottamaan huo-

mioon korona-viruksen aseelliselle maanpuolustusvalmiudelle ja sotilaalliselle valmiu-

delle aiheuttamat uhat.  

 

Venäjällä huhtikuun alussa alkaneet asevelvollisten kutsunnat, jotka tätä kirjoitettaessa 

ovat yhä käynnissä, on pystytty toteuttamaan likimain normaalissa järjestyksessä. 

Kaksi poikkeusta normaaliajan kutsuntajärjestelyihin on kuitenkin havaittavissa. En-

sinnä tänä keväänä koulunsa päättäneet kutsuntavelvolliset eivät osallistu kevätkut-

suntoihin, vaan heidän kutsuntansa pidetään näillä näkymin tulevana syksynä. Toiseksi 

kevätkutsunnoissa varusmiespalvelukseen jo määrättyjen asevelvollisten palveluksen 

aloittamista lykättiin usealla viikolla toukokuun loppupuolelle.  

 

Palvelukseen astumisessa koronavirustilanne näkyy varotoimenpiteinä. Normaaliajan 

kutsunnoista poiketen Venäjän asevoimien vuoden 2020 kevätkutsunnoissa palveluk-

seen astuvat testataan koronaviruksen varalta ja asetetaan karanteeniin erilliseen ka-

sarmiin kahden viikon ajaksi. Lisäksi jokaiselle palvelukseen astuvalle jaetaan henkilö-

kohtainen kasvomaski. Näillä toimenpiteillä pyritään varmistamaan se, ettei korona-

virus leviä varuskunnissa ja, että kevään saapumiserän sotilaskoulutus voidaan toteut-

taa korona-viruksen osalta niin turvallisesti kuin mahdollista.  

 

Venäjän asevoimissa koronaviruksen aiheuttama uhka näkyy eri tavoin. Normaaliai-

kanakin pienissä yksiköissä toimivien meri- ja ilmavoimien purjehtivan sekä lentävän 

henkilöstön koulutuksessa koronaviruksen uhka ei juuri näy. Sen sijaan henkilömää-

rällä mitattuna suurimman puolustushaaran, maavoimien ja Venäjän asevoimien iske-

vän osan keihäänkärjen, maahanlaskujoukkojen koulutustoimintaan pandemia on vai-

kuttanut tuntuvasti. Leviämisriskin minimoimiseksi suuret yhtymätason harjoitukset 

loistavat poissaolollaan ja niiden tilalla on runsain mitoin pieniä taktisia, taistelutekni-

siä tai peräti pelkästään tehtäväkohtaisia harjoituksia.  

 

Venäjän maavoimien suorituskyvyn näkökulmasta edellä kuvatussa poikkeuksellisessa 

koulutusasetelmassa on nähtävissä sekä hyviä että huonoja puolia. Hyvänä puolena 

voidaan nähdä se, että vallitsevassa tilanteessa pienien koulutusryhmien ansiosta maa-

voimissa annettava koulutus on todennäköisesti yksittäisen sotilaan kannalta tehok-

kaampaa, joka saattaa nostaa joukon suorituskykyä joukkue- ja komppaniatasolla ai-

                                              
164 Katsauksen lähteinä ovat pääasiassa olleet Venäjän puolustusministeriön (www.mil.ru) julkaisemat uutiset 
maalis–kesäkuulta 2020.  
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kaisempaan verrattuna. Sen sijaan maavoimien suorituskyvyn kannalta merkittävä ne-

gatiivinen asia on se, että joukot eivät vallitsevissa oloissa näytä harjoittelevan yhteis-

toimintaa esimerkiksi pataljoonan taisteluosaston tai yhtymän puitteissa. Tästä luon-

nollisena seurauksena on se, etteivät komentajat harjaannu tärkeimmässä tehtäväs-

sään, sodanajan johtotehtävässä. Lyhyellä aikavälillä vallitsevalla tilanteella ei ole rat-

kaisevaa merkitystä Venäjän maavoimien suorituskyvylle. Mikäli tilanne jatkuu pitkään 

poikkeuksellisena, esimerkiksi ensi vuoteen, tilanne on maavoimien suorituskyvyn nä-

kökulmasta jo aivan toinen.  

 

Yhtenä väliarviointietappina pandemian vaikutuksesta Venäjän asevoimien toimin-

nalle voidaan pitää kuluvan vuoden alkusyksyä, jolloin Eteläisen sotilaspiirin on määrä 

johtaa asevoimien vuotuinen strateginen esikunta- ja johtamisharjoitus. Tämän het-

kisten tietojen mukaan kyseinen harjoitus pidetään.  
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