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Sodan ja taistelun kuvan käsitteistöä
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Iskanius & Kääriäinen
Palokangas 2021
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Suorituskyvyt ja toimintaperiaatteet

Päämäärä
Tutkimuksellinen viitekehys 
- (=miten minä tämän näen juuri 

tänään)

Sodan kuva 
- STRAT-OP tason yläkäsite.
- Kattaa toimijat, päämäärät, 

toiminnan, mikä muodostaa uhkan 
sekä uhkamallien reunaehdot.

Taistelun kuva
- OP-TAKT ja (TSTTENK) käsite, joka 

painottuu keinoihin ja kattaa 
käyttöperiaatteet, eri tasojen 
toimintaperiaatteet sekä joukot ja 
suorituskyvyt

- Muodostaa uhkamallien sisällön
- Voidaan tarkastella taistelutilan 

ulottuvuuksien näkökulmasta

Päässäni uhkamalliin kuuluu myös 
ratkaisu (malli KO YL 2008)



Suomen puolustuksen toimintaympäristö säilyy jännitteisenä ja vaikeasti ennakoitavana. 

• Suomen geostrateginen asemoituminen

• Itämeri ja arktinen alue

• Venäjän tavoitteet ja turvallisuusintressit

• Eurooppa – EU – Nato

• Perinteinen asevoima – teknologinen kehitys

NATO EU NATO & EU

Suurvaltakilpailu

Sääntöpohjaisuuden horjuminen

Jännittyneisyys ja kehityksen vaikea ennakoitavuus

ARKTINEN ALUE

ITÄMERI –
POHJOIS-EUROOPPA

Suomalainen sodan kuva strategisella tasolla
- Suomen puolustuksen toimintaympäristö
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Julkinen suomalainen sodan kuva – valtioneuvoston selonteot (VNS)
LÄHTEET:
Puolustusselonteot, turvallisuus- ja puolustuspoliittiset selonteot

1997 2001 2004 2009 2012 2017 20211995

LAAJA KEINOVALIKOIMA / LAAJA-
ALAINEN VAIKUTTAMINEN

PAINOSTUSS
U
U
R
S
O
D
A
N

U
H
K
A KRIHA ”SODAN KUVA”

INFORMAATIOUHKAT                                   KYBERUHKAT                   AVARUUS 

SYYRIA 15–IRAK 01KOSOVO 98GW 91 GEORGIA 08 KRIM 14–

ALUEELLINEN KRIISI, JOLLA VOI 
OLLA VAIKUTUKSIA SUOMEEN

LYHYT ENNAKKOVAROITUSAIKA / 
NOPEA TILANNEKEHITYS

SOTILAALLINEN VOIMANKÄYTTÖ
- yllätyksellinen / strateginen isku
- edellisellä alkava, laajamittainen 

sotilaallisen voimankäyttö

SODAN JA RAUHAN RAJA HÄMÄRTYY 
”HARMAA VAIHE”

LAAJAMITTAINEN HYÖKKÄYS / KRIISI

EPÄSYMMETRISTEN KEINOJEN KÄYTTÖ 
YHTEISKUNTAA VASTAAN

STRATEGINEN ISKU

LAAJAMITTAINEN
HYÖKKÄYS
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Julkinen suomalainen sodan kuva – valtioneuvoston selonteot (VNS) 
1997– ja Kenttäohjesääntö Yleinen 2008 ”DOKTRIINI”

Poliittinen, taloudellinen ja 
sotilaallinen painostus

LÄHTEET:
Selonteot 1997 ja 2001
Kenttäohjesääntö yleinen, KO YL 2008

Strategisen iskun kohteet ja 
hyökkääjän toimintatavat
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Julkinen suomalainen sodan kuva 
– puolustusselonteko 2021

Uhkakokonaisuutta lähestytään 
sotilaallisesta näkökulmasta laaja-alaisena 
vaikuttamisena.
- pitää sisällään hybridivaikuttamisen
- uhkakuvaan sisältyy myös avoin sotilaallinen 

voimankäyttö osapuolten välillä
- laaja-alainen vaikuttaminen on suunnitelmallista, 

siinä yhdistellään eri keinoja ja se on usein 
pitkäkestoista

- sotilaallisia keinoja ja niillä uhkaamista voidaan 
pyrkiä käyttämään avoimen konfliktin kynnyksen 
alapuolella

Laaja-alainen vaikuttaminen voi johtaa 
sotilaalliseen konfliktiin joko nopeasti tai 
pitkäkestoisen vaikuttamisoperaation 
päätteeksi.
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Suomalainen näkemys sodan kuvasta – havainnot eri operaatioista

Georgian sota 2008
- Vuosien painostusvaihe
- Sotaharjoitukset
- Joukkojen siirrot (harhautus)
- Välittömästi alkava ajallisesti 

synkronoitu operaatio, 
operaation nopeus

- Ilmasta tuettu kahden 
operaatiosuunnan 
maaoperaatio

- Aktiivinen kineettinen 
vaikuttaminen sotilaskohteisiin

- Aktiivinen kyber- ja 
informaatiovaikuttaminen 
siviili- ja hallinnon kohteisiin

- Voimakas kielenkäyttö ja 
propagandistinen 
tiedottaminen

- Operaatioalueen eristäminen 
(MERIV, joukot)

LÄHTEET:
Tuomi 2021
Tähtinen 2013
Tähtinen 2016
VNS 11/2009
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Suomalainen näkemys sodan kuvasta – havainnot eri operaatioista

Krimin valtaaminen 2014
- Sotaharjoitukset
- Yllätykselliset joukkojen siirrot 

(harhautus ja keskittäminen)
- Yllätyksellinen alueiden sekä 

kohteiden valtaaminen
- Kohteliaat miehet
- Operaation nopeus
- Avainkohteiden valtaaminen
- 2. operaatiosuunta = Itä-

Ukraina
- Monipuolinen vaikuttaminen
- Operaatioalueen eristäminen 

(IT, MTO, joukot)

LÄHTEET:
Tuomi 2021
Tähtinen 2013
Tähtinen 2016
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Suomalainen näkemys sodan kuvasta – havainnot eri operaatioista

Itä-Ukraina 2014–15
- Joukkojen keskittäminen rajalle, 

sotaharjoitukset
- Kolmannen osapuolenkäyttö ja 

tukeminen
- Peitetyt ja avoimet operaatiot
- 2. operaatiosuunta Krim
- Miehittämättömät järjestelmät 

laajamittaisessa käytössä ja 
osana tiedustelu-tulenkäyttöä

- Vastustajan joukkojen 
tuhoaminen tulenkäytöllä, 
remote / no contact warfare

- Tarkka massamainen 
tulenkäyttö

LÄHTEET:
Tuomi 2021
Tähtinen 2013
Tähtinen 2016
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Suomalainen näkemys sodan kuvasta – havainnot eri operaatioista

Syyria 2015–
- Ensimmäistä kertaa 

”Persianlahden sodan 
ratkaisevat 
suorituskyvyt” käytössä

- Kaukovaikuttaminen, 
miehittämättömät 
järjestelmät, paikannus-
ja johtamisjärjestelmät, 
ilmatulenjohto yms.

- Ilmakomponentin 
keskittämisen nopeus

- Kuudennen suku polven 
sodankäynnin 
testausalusta?

- Kontaktiton sodankäynti, 
etäsodankäynti LÄHTEET:

Tuomi 2021
Tähtinen 2013
Tähtinen 2016
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”Julkinen suomalainen sodan kuva” – Ilkka Remes ”Kremlin nyrkki”

SOTAHARJOITUKSET
ITÄ-MERELLÄ (12)

EVAKUOINTITUKI;
YLLÄTYKSELLINEN

ALUEEN VALTAAMINEN (26)

ONNETTOMUUS MERELLÄ; 
HÄTÄVIESTI, 

HARHAUTUS (13–14)

ELSO / GPS HÄIRINTÄ

AVAINHENKILÖSTÖN
MYKKÄPUHELUT (10)

VIESTINTÄKANAVIEN 
HÄIRINTÄ (10)

VALMIUSTARKASTUKSET
HARJOITUKSET (16–17)

RS-DRONEISKUT
AVAINKOHTEISIIN (10)

TUNNISTAMATTOMIEN
TOIMIJOIDEN ISKUT

AVAINKOHTEISIIN (34)

OHJUSISKUT
AVAINKOHTEISIIN

(32&34)

RS-POMMIKONEIDEN
OPERAATIO

(UHKA, 38–42)
VOIMAN NÄYTTÖ POMMITUSELVA 

→ ILPU (38–42)

KYBVA →
HÄTÄKESKUSTEN 

LAMAUTTAMINEN (10)

LÄHTEET:
Remes 20XX

JOUKKOJEN
TOIMINNAN 

AKTIVOITUMINEN (12)

VÄYLIEN ULKOPUOLELLE
EKSYNEET ALUKSET (17)

PUHELINVERKKOJEN 
HÄIRINTÄ (27–28)

JOUKKOJEN KESKITTÄMINEN
VALLATULLE ALUEELLE (32 –33)

ILMATILAAN HÄVITTÄJÄT
(UHKA, 38)

PVTUVE LAMAUTUS (47)

RS-DRONEISKUT
AVAINKOHTEISIIN (35)
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”Julkinen suomalainen sodan kuva” – Ilkka Remes ”Kremlin nyrkki”

TÄSMÄISKUT (61)
- tutkat

- valokuituyhteydet
- viestintäjärjestelmät

JOUKKOJEN VAHVENTAMINEN, 
ALUEEN ERISTÄMINEN (66)

- IT, JV yms.

KYBVA (62)
- henkilöstön toimittamat virukset

PAINOSTUS (62)
- ”Operaatio päättyy, jos…”

KYBVA (67)
- OMAKANTA-palvelun tietomanipulaatio

KYBVA (68)
- SOME-haittaviestit

BIOVA (68)
- vatsataudit; uutisoinnin avainhenkilöt

TIEDUSTELU (70)
- Kunnossapito henkilöstön ja kaluston seuranta

- Liittymäpisteiden tiedustelu

INFOVA (75)
- Edellisten toimenpiteiden uutisointi
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Ajatuksia ja keskustelua suomalaisesta sodan kuvasta

• Suomalainen sodan kuva asuu tällä hetkellä hajanaisesti alla olevissa ”tuotteissa”.

• Historia, Valtiohallinnon strategiset asiakirjat, PV strategiset ja operatiiviset suunnitteluperusteet (SAL), 
kenttäohjesäännöt; ”doktriini”, tutkimus; havainnot ulkomaisista operaatioista, uutisointi / romaanit.

• Suomalainen sodan ja taistelun kuva edellyttää jatkuvaa tutkimusta.

• Tarvitaan muun muassa käsitteellistä ja teoreettista tutkimusta, ulkomaisten operaatioiden ja konseptien tutkimusta 
sekä suorituskykyjen kehittämiseen liittyvää tutkimusta.

• Julkinen ja salainen.

• Vaikkakin tarvitaan SALAISTA uhka-arviointia sekä suunnitteluperusteiden laadintaa, pitäisi olla myös kattava 
JULKINEN sotilasstrategia / doktriini, jossa kuvattaisiin suomalainen sodan ja taistelun kuva julkisella tasolla.

• Suomalaisen sodan kuvan ja uhkamallien tulee antaa yhteiset suunnitteluperusteet koko valtiohallinnolle ja 
”keskusteluperusteet” PV kehittämisestä käytävään julkiseen keskusteluun.

• Suomalainen sodan ja taistelun kuva ei ole jatkuvassa muutoksessa.

• Suomalainen sodan ja taistelun kuva ei mullistu hetkessä uusista teknologioista.

• Kauko-ohjatut / autonomiset miehittämättömät järjestelmät, hypersoonisuus, digitalisaatio, tekoäly, koneautonomia 
tai sensoriteknologiat.


