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TIIVISTELMÄ 

Tutkielman tavoitteena oli luoda kuva Venäjän toimista aihepiirissä, josta yleisesti puhutaan kriittisen 

infrastruktuurin suojeluna. Tutkimuskysymys oli ”Miten kriittisen infrastruktuurin suojelu on järjestetty 

Venäjällä?” 

Laadullisen tutkimuksen empiirisenä aineistona käytettiin aihepiiriä koskevia federaatiotason 

strategioita, doktriineja, lakeja, säädöksiä ja muita julkisia Venäjän hallinnon virallisasiakirjoja. 

Aineisto kerättiin internetin eri dokumenttipankeista ja Venäjän hallinnon eri toimijoiden 

verkkosivuilta. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. Analyysiä ohjaava 

teoreettinen viitekehys rakentui aiemmasta kriittisen infrastruktuurin suojelua ja Venäjän kansallista 

turvallisuutta koskevasta tutkimuksesta.  

Tutkimustulosten perusteella Venäjän kriittisen infrastruktuurin suojelun kohteet voidaan kansallisen 

turvallisuuden viitekehyksessä jakaa kriittiseen talous- ja logistiikkainfrastruktuuriin, valtionhallinnon 

infrastruktuuriin, sotilasinfrastruktuuriin ja informaatioinfrastruktuuriin. Suojelun eksplisiittisenä 

päämääränä on turvata Venäjän kansallinen turvallisuus ja sosioekonominen kehitys. Kriittiselle 

infrastruktuurille kansallisen turvallisuuden viitekehyksessä rakennettu uhkakuvasto on laaja ja se 

kattaa muun muassa sodat, luonnonmullistukset, teknologiset onnettomuudet ja terroristiset teot. 

Tärkeimpiä keinoja suojaamisessa ovat prosessit, joilla luodaan kriittisen infrastruktuurin tilannekuva 

sekä järjestelmät, joilla infrastruktuurin tilannekuvaa ylläpidetään, valvotaan ja joiden puitteissa niissä 

sattuviin onnettomuuksiin vastataan. Aihepiirin keskeisin toimija tutkimus- ja kehittämistyössä, 

varautumistyössä ja onnettomuuksiin vastaamisessa on Venäjän hätätilanneministeriö.  Kriittisen 

informaatioinfrastruktuurin osalta suojelun järjestelyjä koordinoi valtion turvallisuuspalvelu FSB. 

Aineistossa puhuttiin kriittisen infrastruktuurin suojelun sijaan kriittisen informaatioinfrastruktuurin ja 

erilaisten kohteiden suojelusta. 

Johtopäätöksenä todettiin, että kriittisen infrastruktuurin suojelulle ei Venäjällä ole yksittäistä 

strategiaa, lainsäädäntöä tai järjestelyä. Kriittistä infrastruktuuria suojellaan muun muassa 

informaatioturvallisuuden ja yhteiskunnan turvallisuuden puitteissa. Lisäksi todettiin, että aihepiirin 

käsitteistö kaipaa selkeyttämistä.  
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KRIITTISEN INFRASTRUKTUURIN SUOJELUN JÄRJESTELYT VENÄJÄLLÄ – 

ANALYYSI FEDERAATIOTASON VIRALLISASIAKIRJOISTA 

1 JOHDATUS AIHEESEEN 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tarve 

Nykymaailma on yhteenkietoutunut tavoilla, jotka usein selviävät ihmisille vasta kun asiat me-

nevät pieleen. Aikaamme kuvastaa, että erilaisten keskinäisriippuvuuksien takia kriiseillä voi 

olla massiivisia ja jopa kaoottisia seurannaisvaikutuksia (Moilanen 2021). Häiriöt esimerkiksi 

tietoliikennepalveluissa, vedenjakelussa, energiansiirrossa, liikenteessä tai rahoitusjärjestel-

missä voivat aiheuttaa merkittävää haittaa väestön hyvinvoinnille ja taloudelle, eivätkä haitat 

välttämättä rajoitu ainoastaan häiriöalueelle (OECD 2019a). Näitä fyysisiä tai digitaalisia ra-

kennelmia ja palveluita, joista ihminen on tehnyt itsestään riippuvaisen, kutsutaan kriittiseksi 

infrastruktuuriksi. 

Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, mitä Venäjä määrittelee kriittiseksi infrastruktuu-

riksi, minkälaisia linjauksia on tehty infrastruktuurin suojelemiseksi ja minkälaisilla uhkaku-

villa nämä linjaukset on perusteltu. Lisäksi kysytään, miten ja keiden toimesta suojelu on jär-

jestetty. Kysymyksiin vastataan Venäjän hallinnon strategisiin ohjausasiakirjoihin, lakeihin, 

säädöksiin ja muihin virallisdokumentteihin suunnatulla teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. 

Aiheesta on tuoretta tutkimusta erityisesti kriittisen informaatioinfrastruktuurin suojelun osalta 

(kts. Kari 2019; Kukkola 2020). Kriittinen informaatioinfrastruktuuri voidaan kuitenkin nähdä 

osaksi laajempaa kriittisen infrastruktuurin kattokäsitettä (Pursiainen 2007, 27), ja ajantasaista 

ei-venäjänkielistä tutkimusta on tästä kokonaisuudesta saatavilla vain rajoitetusti. Tämän tut-

kielman painopiste on kriittisen infrastruktuurin ei-informationaalisessa osassa.  

Tutkimusaihe on tarpeellinen, sillä Venäjällä käytettävät käsitteet eroavat länsimaissa käytettä-

vistä. Kriittisen infrastruktuurin sijaan Venäjän lainsäädännössä määritellään ”kriittisen tär-

keät”, ”potentiaalisesti vaaralliset” ja ”kriittisen informaatioinfrastruktuurin” kohteet (Laki 

1994; Laki 2017). Turvallisuusstrategioissa puhutaan muun muassa ”väestön elämää ylläpitä-

vistä kohteista” sekä ”polttoaine-energiakompleksin kohteista” (Strategia 2021; Doktriini 

2019). Tammikuun alussa vuonna 2022 Venäjä käytti maahanlaskujoukkojaan Kazakstanissa 

vartioimassa ”elintärkeitä kohteita, lentokenttiä ja sosiaalisen infrastruktuurin avainkohteita” 

(Interfaks 2022). Tällä tutkielmalla on myös tarkoitus tuoda selkoa tällaisten käsitteiden käyt-

töön. Tutkija sivusi aihetta yhteiskunnan häiriötilanteiden ja niihin liittyvän lainsäädännön nä-

kökulmasta 10.3.2022 julkaistussa blogikirjoituksessa (Rusmilsec 2022). 
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Lisäksi Venäjä on pinta-alaltaan maailman suurin valtio ja osin sen takia erityisen altis myös 

luonnon aiheuttamille onnettomuuksille. Vaihtelevat sää- ja maantieteelliset olosuhteet sekä 

pitkät etäisyydet aiheuttavat haasteita ihmisille elintärkeiden infrastruktuurien suojelulle, oli 

kyse sitten luonnon tai ihmisen aiheuttamista vahingoista (Busygina 2012, 64). Muun muassa 

metsäpaloista on ilmaston lämpenemisen ja puutteellisten palontorjuntaresurssien myötä tullut 

jokavuotinen ja erityisesti Siperiaa piinaava riesa (The Moscow Times 23.3.2020). Luonnon-

mullistukset voidaan nähdä uhkana Venäjän kansalliselle turvallisuudelle (Garejev 2008, 22). 

Luonnon lisäksi Venäjän kriittistä infrastruktuuria uhkaa ihmisen toiminta. Kriittinen infra-

struktuuri on altis terroristisille ja rikollisille toimille, vieraiden valtioiden vihamieliselle toi-

minnalle ja myös kriittistä infrastruktuuria operoiville ihmisille itsessään. Työ kansalliselle tur-

vallisuudelle tärkeiden kohteiden suojelemiseksi luonnon, teknologian ja terrorismin aiheutta-

milta uhkilta käynnistettiin presidentti Putinin johdolla vuonna 2003 (Pynnöniemi 2012, 40), 

mutta tuoretta ei-venäjänkielistä tutkimustietoa työn tuloksista on saatavilla niukasti. Tällä tut-

kielmalla pyritään paikkaamaan tätä tietoaukkoa ja parantamaan kokonaiskuvaa Venäjän toi-

mista siinä aihepiirissä, mistä länsimaissa puhutaan kriittisen infrastruktuurin suojeluna. 

1.2 Aiempi tutkimus 

Teknologisesta näkökulmasta yksittäinen kriittinen infrastruktuuri, oli se palvelin tai kunnan 

terveydenhuoltopalvelu, on insinöörityön tulos. Kriittisiä infrastruktuureja ei ole syntynyt ilman 

insinöörejä, teknisiä piirroksia ja käyttöönottotestejä. Näin ollen insinöörit tuntevat parhaiten 

tuotteidensa käyttäjätason teknologiset haavoittuvuudet.  

Vaikka insinööri tuntee teknologiset haavoittuvuudet, kriittisiin teknologioihin saattaa sisältyä 

systeemitason riskejä. Sosiologi Ulrich Beckin (2009, 9) mukaan riski tarkoittaa katastrofin 

odotusta (anticipation). Ydinvoimalan räjähtäessä tai terrori-iskun tapahtuessa odotus päättyy, 

riski tulee todeksi ja muuttuu katastrofiksi. Riskit ovat siis tulevia tapahtumia, jotka uhkaavat 

meitä. Uhkassa elämisestä syntyy merkittävää, maailman muuttamiseen kykenevää poliittista 

voimaa. Beckin mukaan elämme globaalissa riskiyhteiskunnassa (world risk society), jossa tu-

levaisuutta koskevat päätökset tehdään menneillä päätöksillä aiheutetun turvattomuuden olo-

suhteissa. (Beck 2009, 6–10.) 

Mutta toisaalta politiikassa määritellään se, mikä on kriittistä – ja minkä tai kenen kannalta se 

on kriittistä. Jos turvallisuudessa on pohjimmiltaan kyse selviytymisestä, kuten Buzan & 

Wæver & de Wilde (1998, 27) esittävät, niin poliittisissa prosesseissa määrittyy, kenen tai 
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minkä selviytyminen – siis turvallisuus – on kriittisintä. Teknologisen luonteen lisäksi kriittisen 

infrastruktuurin suojelulla on siis oltava (turvallisuus)poliittinen luonne. 

Katri Pynnöniemi (2013, 7) on eritellyt kriittisen infrastruktuurin problematiikkaa käsittelevän 

tutkimuksen kolmeen pääteemaan: 1) vertaileva tutkimus kriittistä infrastruktuuria koskevan 

politiikan eroista maiden välillä 2) teknologian ja yhteiskuntajärjestyksen suhde ja 3) erityisesti 

turvallisuuden käsitteelliseen muutokseen kohdistuva kriittinen turvallisuustutkimus. Tässä tut-

kielmassa hyödynnettävän kriittisen infrastruktuurin tutkimuksen voi pitkälti jakaa samoihin 

kategorioihin. Teemojen rajapinnat ovat kuitenkin häilyviä. 

Länsimaita koskevassa tutkimuksessa länsimaihin kohdistetut terrori-iskut ovat olleet tutkijoi-

den kiinnostuksen herättäneitä tapahtumia. Alla esitellään ensin oleellisia länsimaissa tuotettuja 

ja pääosin länsimaita koskevia tutkimuksia. Sen jälkeen esitellään oleellisia Venäjää koskevia 

tutkimuksia ja viimeiseksi venäläisiä tämän tutkielman aihepiiriä koskevia tutkimuksia. 

Huoltovarmuuskeskus on vuonna 2005 julkaisut raportin, jonka tavoitteena on tarkastella eri 

länsimaiden kriittistä infrastruktuuria koskevia määritelmiä, luokitelmia ja niiden suojelua var-

ten tehtyjä suunnitelmia (Hagelstam 2005). Raportti koostuu katsauksesta CIP-toiminnan his-

toriaan, käsiteanalyysistä sekä osiosta, jossa vertaillaan eri maiden ja kansainvälisten organi-

saatioiden toimia kriittisen infrastruktuurin suojelun saralla.  

Samankaltaisen raportin muodossa on Elgin M. Brunnerin ja Manuel Suterin toimittama kan-

sainvälinen CIIP-käsikirja vuodelta 2009. Sveitsiläisen ETH Zürich -yliopiston julkaisun tar-

koituksena on ollut luoda kokonaiskuva kriittisen informaatioinfrastruktuurin suojelun käytän-

teistä tarkastelemalla niiden tilaa 25 maassa ja seitsemässä kansainvälisessä organisaatiossa 

(2009, 39). Kirjan mukaan kriittisen informaatioinfrastruktuurin käsite on alisteinen kriittiselle 

infrastruktuurille, ja käsikirja eri maiden kriittisen infrastruktuurin suojelusta olisi huomatta-

vasti laajempi (Brunner & Suter 2009, 38).  

Saman yliopiston tutkija Myriam Dunn Cavelty on tutkinut kriittisen infrastruktuurin turvalli-

suutta ja resilienssiä eri näkökulmista. Kriittisestä infrastruktuurista Dunn Cavelty on kirjoitta-

nut esimerkiksi analyysissä Critical Infrastructures: Vulnerabilities, Threats, Tesponses (2007) 

ja toimittamassaan kokoomateoksessa Securing the Homeland: Critical Infrastructure, Risk, 

and (In)Security (Dunn Cavelty & Søby Kristensen 2008). Jälkimmäisessä teoksessa tutkitaan 

ensin kriittisen infrastruktuurin suojelua tiettyyn aikaan sidonnaisena turvallisuustoimintana ja 

sitten terrorismin uhkakuvien vaikutusta teoksen kirjoitushetken turvallisuustoimiin. Dunn Ca-

veltyn ja Søby Kristensenin (2008, xiii) mukaan kriittisen infrastruktuurin suojelussa ei suojata 
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vain fyysisiä (tai digitaalisia) infrastruktuureja, vaan myös palveluita (informaatiota), virtoja, 

infrastruktuurien yhteiskunnallisia rooleja ja funktioita sekä erityisesti infrastruktuurin luomia 

ydinarvoja (core values delivered by infrastructures).  

Saman teoksen kappaleessa The vulnerability of vital systems – How ‘critical infrastructure’ 

became a security problem professorit Andrew Lakoff ja Julian Reid (2008) tutkivat kriittisen 

infrastruktuurin suojelun käsitteen ja käytänteiden kehitystä elintärkeiden systeemien haavoit-

tuvuuteen liittyvien turvallisuusongelmien kautta. Professorit jatkavat samasta aiheesta vuoden 

2009 työpaperissa On Vital Systems Security (Lakoff & Reid 2009).  

Tohtori Christer Pursiainen on tutkinut esimerkiksi Itämeren alueen maita (2007, 14–54), Yh-

dysvaltoja ja Eurooppaa (2009; 2014), Pohjoismaita (2018) sekä Venäjää (2020) tarkastele-

malla painottavatko ne 1) kriittisen infrastruktuurin vai yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen 

suojaamista 2) kriittisen infrastruktuurin suojelua vai sen resilienssiä 3) fyysisiä vai kyberuhkia 

4) terrorismiin varautumista vai ”all hazards” -varautumista sekä 5) sääntelyä vai yksityisen ja 

julkisen sektorin yhteistyötä. Pursiainen on muun muassa todennut, että kriittisen infrastruktuu-

rin suojelun sijaan voisi tulla kyseeseen puhua kriittisen infrastruktuurin resilienssistä, sillä 

täyttä suojaa ei kyetä koskaan takaamaan (2007, 31-32; 2018, 23).  

Kun länsimaissa kriittisen infrastruktuurin tutkimukseen on vaikuttanut terrorismin uhka ja eri-

tyisesti Yhdysvaltojen syyskuun 2001 terrori-iskut, Venäjää koskevan tutkimuksen samankal-

taisena katalyyttinä näyttää olleen vuoden 2010 metsäpalot ja toisaalta jo Tšernobylin ydinvoi-

malaonnettomuus vuonna 1986. 

Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkija Katri Pynnöniemi on toimittanut vuonna 2012 Ulkopo-

liittisen instituutin raportin nimeltä Russian critical infrastructures – Vulnerabilities and poli-

cies. Raportissa kolme tutkijaa, Pynnöniemi mukaan lukien, kartoittaa Venäjän kriittistä infra-

struktuuria CIP-politiikan kehityksen, vuoden 2010 metsäpalojen, Venäjän arktisen alueen al-

kuperäisasukkaiden ja resilienssin näkökulmista. Raportissa todetaan, että Venäjän CIP-politii-

kan linjaukset syntyivät 2000-luvun alussa ja ovat sittemmin sulautuneet osaksi Venäjän kan-

sallisen turvallisuuden strategiaa. Pynnöniemi on julkaissut myös Irina Busyginan kanssa artik-

kelin Critical infrastructure protection and Russia’s hybrid regime (2013), jossa painopisteessä 

ovat Venäjän toimet vuoden 2010 metsäpalojen sammuttamisessa ja kansalaisten tiedottami-

sessa hybridihallinnon näkökulmasta. Tutkijoiden mukaan viranomaiset muun muassa pantta-

sivat tietoa palojen laajuudesta välttyäkseen kasvojen menetykseltä. Informaatiotilan hallinta 

liitettiin myös osaksi hybridihallinnon keinoja ylläpitää valtaa. 
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Lisäksi Pynnöniemi on kirjoittanut aiheesta vuonna 2013 artikkelissaan Kriittisen infrastruk-

tuurin problematiikka Venäjän turvallisuuspolitiikassa. Tekstissä kartoitetaan, mitä kriittisellä 

infrastruktuurilla Venäjällä tarkoitetaan, mitä uhkia siihen liitetään, miten niihin voidaan vas-

tata ja mihin aihe sijoittuu venäläisessä turvallisuuspoliittisessa keskustelussa. Aineisto on 

koottu pääosin viranomaisdokumenteista, joita on tuettu venäläisen tutkimusyhteisön julkai-

suilla sekä Venäjän lehdistön kirjoituksilla.  

Venäjän kriittistä informaatioinfrastruktuuria on tutkittu aktiivisesti viime vuosina. Eversti 

(evp.) Martti J. Kari on tutkinut väitöskirjassaan Russian Strategic Culture in Cyberspace 

(2019) Venäjään toimintaa kyberuhkien torjumisessa strategisen kulttuurin näkökulmasta. Tut-

kimus lukeutuu julkaisupaikkansa puolesta informaatioteknologian tutkimuksen piirin ja tar-

kemmin kyberturvallisuuden alalle. Kuuden vuosina 2017–2019 julkaistun artikkelin pohjalle 

rakentuvan tutkimuksensa tuloksissa Kari toteaa, että Venäjä kehittää kriittisen informaa-

tioinfrastruktuurin suojeluaan. Suojelun kohteita ovat tietojärjestelmät, tietoliikenneverkot sekä 

teollisuuden eri alojen automatisoidut prosessit (2019, 91). Päätutkimusaineiston Kari muodosti 

Venäjän hallinnon julkisista virallisasiakirjoista, kuten kansallisen turvallisuuden strategioista, 

informaatioturvallisuuden doktriineista sekä presidentin ukaaseista. 

Karin työtä täydentää majuri Juha Kukkolan väitöskirja Digital Soviet Union - The Russian 

national segment of the Internet as a closed national network shaped by strategic cultural idea 

(2020). Kukkolan väitöskirja lukeutuu kansainvälisten suhteiden alalle ja siellä tarkemmin stra-

tegian tutkimuksen piiriin (Kukkola 2020, 13). Kukkola argumentoi, että vastatakseen ainakin 

terrorismin, rikollisuuden, valtion sisäisiin asioihin vaikuttamisen, informaatiotilan sotilaspo-

liittisen käytön ja informaatiotilan hallitsemispyrkimysten sekä muiden valtioiden toteuttaman 

teknologisen suvereeniuden rajoittamisen uhkiin Venäjä on rakentanut kansallinen internetseg-

mentin, joka voidaan irrottaa globaalista internetistä. Kriittisen infrastruktuurin turvaaminen ja 

resilienssi ovat osa tätä pyrkimystä. (Kukkola 2020, 393–394.) Tutkimusaineiston Kukkola on 

muodostanut aiemmista kansainvälisten suhteiden ja kyberturvallisuuden tutkimuksista, artik-

keleista, uutisista sekä Venäjän hallinnon julkisista virallisasiakirjoista. (2020, 18-22).  

Kukkolan väitöskirjaa edeltää Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen saman aihepiirin julkaisut 

Game Changer – Structural transformation of cyberspace (Kukkola & Ristolainen & Nikkarila 

2017) sekä Game Player – Facing the structural transformation of cyberspace (Kukkola & 

Ristolainen & Nikkarila 2019).  

Venäjän toimista informaatioturvallisuuden ja -sodankäynnin piirissä on kirjoittanut myös ruot-

salainen Carolina Vendil Pallin (2019), jonka mukaan Venäjä on käyttänyt huomattavia 
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resursseja kriittisen informaatioinfrastruktuurin suojaamiseen. Hyökkäyksellisistä kyberky-

vyistä Venäjä ei kuitenkaan viesti julkisesti (ibid.). 

Roger Roffey on julkaissut ruotsalaisen Totalförsvarets forskningsinstitutin (FOI) nimissä ra-

portin ilmastonmuutoksen ja luonnononnettomuuksien vaikutuksista Venäjään (2014) sekä kat-

tavan työn Venäjän hätätilaministeriöstä (2016). Ilmastonmuutoksen osalta Roffey (2014) en-

nustaa, että ilmastonmuutoksen seurauksena Venäjä asevoimien läsnäolo arktisella alueella 

kasvanee, ja toteaa, että Venäjän toimet ilmastonmuutoksen seurausten torjumiseksi eivät ole 

olleet merkittäviä. Hätätilanneministeriön osalta Roffeyn julkaisu (2016) painottuu ministeriön 

toimiin onnettomuuksien ehkäisemisessä ja niiden seurausten torjumisessa sekä ministeriön 

alaisiin organisaatioihin, niiden tehtäviin ja kykyyn toteuttaa niille suunnitellut tehtävät. Rapor-

teissa kriittisen infrastruktuurin suojelu on sivuroolissa. Venäläisen riskienhallintajärjestelmän 

arvioimiseksi jälkimmäisessä raportissa hyödynnetään vuoden 2010 metsäpaloja, vuosien 

2012–2014 tulvia sekä hätätilaministeriön vuoden 2014 toimia Itä-Ukrainassa.  

Hätätilanneministeriöstä ovat Roffeyn lisäksi kirjoittaneet Nottinghamin yliopiston kansainvä-

listen suhteiden professori Bettina Renz teoksessa Russia’s Military Revival (2018) ja lyhyesti 

everstiluutnantti (evp.) Pentti Forrström väitöskirjassaan Venäjän sotilasstrategia muutoksessa 

– Tulkintoja Venäjän sotilasstrategian perusteiden kehityksestä Neuvostoliiton hajoamisen jäl-

keen (2019).  

Venäjän asevoimien armeijakenraali ja entinen Venäjän Sotatieteiden akatemian presidentti 

Mahmut Garejev on kirjoittanut kansallisesta turvallisuudesta vuonna 2008 artikkelissa ”Venä-

jän kansalliset intressit ja kansallinen turvallisuus nykyisessä vaiheessa”. Artikkeli on julkaistu 

akatemian tieteellisessä aikakauslehdessä Вестник Академии Военных Наук. Nižni Novgo-

rodin valtionyliopiston professori ja sotilastieteiden akatemian jäsen Dmitry Balujev avaa ve-

näläisen turvallisuuskäsityksen kehitystä professori Irvin Studinin toimittamassa kirjassa Rus-

sia – Strategy, Policy and Administration (2018). Aiheesta kirjoittaa myös Pietarin valtionyli-

opiston professori Alexander Sergunin Venäjän kansallista ja kansainvälistä turvallisuutta kos-

kevassa tutkimuksessa (2003) sekä artikkelissa Changes in the Perception of Military Threats, 

Challenges,Vulnerabilities and Risks in Russia (1991-2009) (2011).  

Venäläisestä riskienhallinnasta ovat kirjoittaneet V. A. Akimov, V. V. Lesnyh ja N. N. Radajev 

(2004) teoksessa Perusteet luonnollisten ja teknologisten riskien analyysille ja hallinnalle. Kir-

jassa opastetaan aihealueen peruskäsitteisiin, (Venäjän) valtion rooliin riskienhallinnassa sekä 

hätätilanteiden ehkäisyyn ja poistamiseen. Kirjan on julkaissut hätätilanneministeriön alainen 

tutkimuslaitos. V. V. Strokin arvioi kriittisen tärkeitä ja potentiaalisesti vaarallisia kohteita 
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koskevan lainsäädännön yhtenäisyyttä sisäministeriön johtamisen akatemian artikkelissa 

(2014). Venäjän tiedeakatemian Siperian osaston tutkijat S. M. Senderov ja A. V. Edelev (2016) 

käsittelevät artikkelissaan Venäjän kaasunsiirtojärjestelmän kriittisiä kohteita ja energiaturval-

lisuutta. Venäjän energiakompleksia käsitellään myös V-P Tynkkysen toimittamassa teoksessa 

Russia’s Energy and Security up to 2030 (2014). Venäjän tiedeakatemian tutkija, professori N. 

A. Mahutov (et al. 2014) määrittelee artikkelissaan modernin kriittisen infrastruktuurin ja kä-

sittelee keinoja sen resilienssin lisäämiseksi pitkälti riskienhallinnan ja matemaattisen mallin-

tamisen keinoin. Hätätilanneministeriöön kuuluvan tutkimusinstituutin tutkijat Banštšikova & 

Nazarenko (2019) ovat kirjoittaneet Venäjän valtion viime vuosina toteuttamasta politiikasta 

kriittisen tärkeiden ja potentiaalisesti vaarallisten kohteiden suojelussa.  

Tämä tutkielma voidaan tutkimuskentässä sijoittaa Pynnöniemen (2012; 2013) Karin (2019), ja 

Pursiaisen (2020) töiden jatkeeksi. Karin (2019) ja Kukkolan (2020) tutkimukset tutkivat ensi-

sijaisesti kriittistä informaatioinfrastruktuuria. Tässä tutkimuksessa kriittistä infrastruktuuria 

käsitellään kuitenkin laajempana kuin ainoastaan informaatio- ja kyberturvallisuuteen liitty-

vänä ilmiönä. 

1.3 Tutkimustehtävä, viitekehys ja rajaus 

Kriittinen infrastruktuuri on käsitteenä kontekstisidonnainen. Kapeimmillaan kriittisellä infra-

struktuurilla voidaan viitata yksittäiseen fyysiseen rakennelmaan tai digitaaliseen palveluun, 

mutta laajimmillaan käsite voidaan rinnastaa, kuten Pursiainen (2007, 15) on esittänyt, esimer-

kiksi yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin (vital functions). Määritelmä kuitenkin vaihtuu 

lähes kategorisesti aina määrittelijän vaihtuessa. 

Termistö on ongelmallinen myös Venäjän osalta: Kriittisen infrastruktuurin sijaan venäläisissä 

asiakirjoissa puhutaan esimerkiksi kriittisesti tärkeistä kohteista ja potentiaalisesti vaarallisista 

kohteista. Tässä käytetty suomennos kohde voidaan myös suomentaa eri tavoin: sanan объект 

(objekt) voi kontekstin huomioiden suomentaa myös rakennelmaksi, kuten Katri Pynnöniemen 

artikkelissa on tehty (2013, 12). Christer Pursiainen (2020, 13-14.) onkin esittänyt, että venä-

läinen käsitys kriittisestä infrastruktuurista on laitosorientoituneempi (facility-oriented) ja 

konkreettisempi kuin länsimaiset vastaavat. Venäjän sisällä käytetyt määritelmät vaihtelevat 

jonkin verran, ja leimaavaa on myös venäläisen lainsäädännön jakautuminen käytännössä eril-

leen digitaalisten ja fyysisten infrastruktuurien osalta, sillä kriittisen informaatioinfrastruktuu-

rin suojelu ja kriittisesti tärkeiden ja potentiaalisesti vaarallisten kohteiden suojelu on Venäjän 

lainsäädännössä erotettu käsitteellisesti. Käsitteellinen jako koskee osin myös tutkimusta, pois 
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lukien esimerkiksi Katri Pynnöniemen (2012; 2013), Christer Pursiaisen (2020) ja N. A. Ma-

hutovin (et al. 2014) työt.  

Muun muassa tämän käsitteellisen jaon takia tietoa Venäjän järjestelyistä sen kriittisen infra-

struktuurin suojelemiseksi joutuu etsimään eri lähteistä ja eri kielillä. Tällä tutkielmalla täyden-

netään ymmärrystä Venäjällä käytössä olevien käsitteiden merkityksistä ilmiön ymmärtä-

miseksi ja luomaan kokonaiskuva Venäjän toimista kriittisen infrastruktuurin suojelemiseksi.  

Tutkielmalla vastataan kysymykseen: Miten kriittisen infrastruktuurin suojelu on järjestetty 

Venäjällä?  

Yleinen (yhdysvaltalaisorientoitunut) ymmärrys epäselvän ja kontekstisidonnaisen termin mää-

ritelmästä luodaan kappaleessa 2.1. Kappaleissa 2.2.1 ja 2.2.2 samasta asiasta luodaan ymmär-

rys Venäjää koskevan tutkimuksen näkökulmasta. Käsitys Venäjän kriittisen informaatioinfra-

struktuurin suojelun järjestelyistä luodaan kappaleessa 2.2.3 Koska infrastruktuurin kriittisyys 

on kontekstisidonnaista ja määritetään (turvallisuus)poliittisissa prosesseissa, kappaleessa 2.3 

perehdytään venäläiseen käsitykseen kansallisesta turvallisuudesta.  

Varsinaiseen tutkimuskysymykseen vastataan neljännessä kappaleessa seuraavien alatutkimus-

kysymysten avulla: 

A. Minkälaisia kohteita ja järjestelmiä Venäjän kriittisen infrastruktuurin suojelu koskee? 

(Kohteet) 

B. Millaisia uhkia Venäjä kuvaa kohdistuvan kriittiseen infrastruktuuriinsa kansallisen tur-

vallisuuden viitekehyksessä? (Uhkat) 

C: Mitkä ovat olennaisia keinoja ja valtiollisia toimijoita Venäjän kriittisen infrastruktuurin 

suojelussa? (Keinot & toimijat) 

Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu Venäjän hallinnon virallisasiakirjoista ja aineisto 

analysoidaan teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä. 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen uloimman tason muodostaa konstruktivismi. Kriittisen 

infrastruktuurin suojelu (CIP) ja Venäjän kansallinen turvallisuus ovat tärkeimmät analyysiä 

ohjaavat teoreettiset kattokäsitteet. Tutkimuskysymyksiin vastataan teorian ja aineiston vuoro-

puhelulla, minkä tavoitteena on tehdä Venäjän toimet ymmärrettäväksi siinä aihepiirissä, mistä 

länsimaissa puhutaan kriittisen infrastruktuurin suojeluna. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

on visualisoitu kuviossa 1. 
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Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. 

 

 

Tutkielmalla ei vastata siihen, miten kriittisen infrastruktuurin suojelua koskevien linjausten 

toimeenpanossa ollaan onnistuttu, eikä siihen, mitä aiheesta kerrotaan ei-julkisissa asiakir-

joissa. Yksittäisten aluesubjektien järjestelyt kriittisen infrastruktuurin suojelemiseksi rajattiin 

analyysin ulkopuolelle, muodostamalla empiirinen aineisto federaatiotason dokumenteista. 

Johtopäätöksissä peilataan kuitenkin tuloksia erääseen tapahtumasarjaan Rostovin alueella hel-

mikuussa 2022. Tutkielman painopisteenä ei ole selvittää, kuinka tehokkaita viranomaisten toi-

met kriittisen infrastruktuurin suojelussa käytännössä ovat, eikä miten yksittäiset turvallisuus-

palvelut tarkalleen missäkin tilanteessa toimisivat. Tästä syystä empiirisen aineiston muodos-

taminen pääosin federaatiotason strategioista, linjauksista ja laeista on perusteltua. 

Empiirisestä aineistosta rajataan osittain pois Venäjän kriittisen informaatioinfrastruktuurin 

suojelua koskevat aineistot. Venäjän kriittisen informaatioinfrastruktuurin uhkia, määritelmiä 

ja toimijoita ovat vastikään tutkineet Kari (2019) ja Kukkola (2020; 2021), joiden tuloksia yh-

distellään analyysiin.  
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Venäjän julkaisemilla turvallisuuspoliittisilla strategioilla ja doktriineilla informoidaan pääosin 

ulkovaltoja Venäjän aikeista, mutta dokumentit tuottavat myös lainsäädännöllistä ja normioh-

jausta venäläisille viranomaisille ja yhteiskunnalle (Kari & Pynnöniemi 2019, 13). Tämän pe-

rusteella tässä tutkielmassa oletetaan, että tarpeeksi isolla otannalla kriittisen infrastruktuurin 

suojelua koskevia dokumentteja voidaan luoda ainakin tyydyttävä kokonaiskuva Venäjän toi-

mista kyseisellä alueella. 

Venäläisiin dokumentteihin viitataan niiden alkuperäisen julkaisuvuoden ja dokumentin tyypin 

mukaan. Esimerkiksi (Laki 2010) viittaa vuoden 2010 turvallisuuslakiin ja (Strategia 2021) 

vuoden 2021 kansalliseen turvallisuusstrategiaan. Tarkka osio lähteessä merkitään lähdeviittee-

seen siinä järjestyksessä, kuin se on helpoin lähteestä etsiä. Esimerkiksi viittaus vuoden 2017 

kriittisen informaatioinfrastruktuurin turvallisuutta koskevan lain artiklan 2 kohtaan 7 merki-

tään (Laki 2017, artikla 2/7). Tutkielmassa voidaan viitata myös esimerkiksi vuonna 1994 voi-

maan tulleen lain osaan, joka on lisätty lakiin jälkikäteen. Jälkikäteen lisätty osio on myös saa-

tettu päivittää myöhemmin. Tällöin merkintä on esimerkiksi (Laki 1994, artikla 10/Ф. Osio 

lisätty 8.3.2015 ja päivitetty 3.7.2019). Lähdeluetteloon on merkitty asiakirjan alkuperäiskieli-

nen nimi, asiakirjanumero sekä julkaisija tai allekirjoittaja sekä suomennettuna asiakirjan ot-

sikko.  

Aiheelliseksi katsotuissa kohdissa venäjän kielen sanoja on translitteroitu kyrillisistä merkeistä 

suomen kielessä käytettyihin kirjaimiin. Translitteroinneissa noudatetaan Suomen kansallista 

SFS 4900 -standardia. Standardi ei aina mahdollista suoraa translitterointia takaisin kyrillisiin 

merkkeihin (Korpela 2000), joten kyrillisin merkein kirjoitetut lähteet säilytetään lähdeluette-

lossa alkuperäisessä muodossaan.  

1.4 Keskeisiä käsitteitä 

Elämänturva (Безопасность жизнедеятельности) – 1) Normaalin elämisen tila (status) jossa 

ihmisen terveyttä, henkeä, omaisuutta ja laillisia intressejä uhkaavien vaarallisten tekijöiden 

määrä on vähentynyt 2) ammatillisen koulutuksen oppiaine, joka keskittyy tietoon, taitoon ja 

pätevyyteen toimia vaara- ja hätätilanteissa 3) tieteenala ihmisen turvallisesta vuorovaikutuk-

sesta luonnonympäristön kanssa. (Termipankki 2022.)  

Hätätilanne (Чрезвычайная ситуация) – Onnettomuudesta, vaarallisesta luonnonilmiöstä, ka-

tastrofista, vaarallisen taudin leviämisestä, luonnollisesta tai muusta suuronnettomuudesta joh-

tuva tapahtuma tietyllä alueella, joka voi tai on aiheuttanut uhreja, vahinkoa ihmisten tervey-

delle tai luonnolle, merkittäviä aineellisia menetyksiä ja häirinnyt ihmisten elämänturvaa. (Laki 
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1994, artikla 1.) Hätätilanne suomennetaan ajoittain myös poikkeustilanteeksi. Hätätilanteiden 

tai niiden seurausten poistamisella tarkoitetaan onnettomuuden sattuessa tehtävää työtä ihmis-

ten pelastamiseksi ja muiden vahinkojen minimoimiseksi. 

Kohde (Объект) – Teknologisesti ja teknisesti toisiinsa yhteydessä olevien rakennusten, raken-

teiden, rakennelmien ja järjestelmien kompleksi, erillinen rakennus, rakenne tai rakennelma, 

joka sijaitsee erillisellä alueella (vesistö), jonka rajat on vahvistettu Venäjän lainsäädännön mu-

kaisesti, ja joka kuuluu omistusoikeudella, vuokrasopimuksella tai muulla laillisella perusteella 

luonnollisille tai oikeushenkilöille, jotka toimivat Venäjän alueella ja muilla alueilla, joilla Ve-

näjän federaatio harjoittaa toimivaltaansa Venäjän federaation lainsäädännön ja kansainvälisen 

oikeuden normien mukaisesti. (Päätös 2020, kohta 2.) 

Korotetun vastuun rakennukset (Сооружения повышенного уровня ответственности) – Ko-

rotetun vastuun rakennelmiin lukeutuvat kaupunkisuunnittelun laissa määritellyt erityisen vaa-

ralliset, teknisesti monimutkaiset sekä ainutlaatuiset rakennelmat. (Laki 2009, artikla 4/1-8.) 

Niitä ovat muun muassa ydinenergia- tai jätelaitokset, vaaralliset hydrauliset rakennelmat, eri-

tyisen vaaralliset ja teknisesti monimutkaiset viestiliikennerakennelmat, voimalinjat ja muut 

sähköverkon kohteet, joiden jännite on vähintään 330 kilovolttia, avaruusinfrastruktuurin koh-

teet, erityisen vaaralliset, teknisesti monimutkaiset ja suuret julkisen rautatieliikenneinfrastruk-

tuurin rakennelmat sekä vaaralliset teollisuuslaitokset. (Koodeksi 2004, artikla 481/1.)  

Kriittinen infrastruktuuri – Yhdysvalloissa 1990-luvulla syntynyt käsite, jonka määritelmät 

ovat kontekstisidonnaisia. Yleisesti sillä viitataan modernien yhteiskuntien normaalin toimin-

nan mahdollistaviin fyysisiin tai digitaalisiin palveluihin ja järjestelmiin.  

Kriittinen informaatioinfrastruktuuri – Kriittisen infrastruktuurin informaatiota kuljettava, säi-

lövä tai käsittelevä osa. Tässä tutkielmassa kriittinen informaatioinfrastruktuuri käsitetään 

osaksi kriittistä infrastruktuuria. Venäläistä virallista määritelmää käsitellään luvussa 2.2.3. 

Kriittisen infrastruktuurin resilienssi – Resilienssi on eri tieteenaloilta turvallisuustutkimukseen 

tuotu kontekstisidonnainen käsite. Tässä tutkielmassa se ymmärretään kriittisen infrastruktuu-

rin kyvyksi ottaa häiriön aiheuttama isku vastaan, palautua häiriöistä ja sopeutua muuttuneisiin 

olosuhteisiin säilyttäen samat toiminnallisuudet kuin ennen häiriötä (OECD 2019b). 

Kriittisen tärkeä kohde (Критически важный объект) – Kohde on kriittisen tärkeä, mikäli sen 

toiminnan häiriintyminen tai lakkaaminen johtaa talouden hallinnan menetykseen Venäjän fe-

deraatiossa, sen aluesubjektissa tai aluesubjektin aluehallinnollisessa yksikössä, 
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peruuttamattomaan negatiiviseen muutokseen (tuhoutumiseen) tai merkittävään väestön elä-

mänturvan alenemiseen (Laki 1994, artikla 1. Osio lisätty 8.3.2015).  

Polttoaine- ja energiakompleksin kohde (Объект топливно-энергетического комплекса) – 

Sähköteollisuuden, öljyntuotannon, öljynjalostus-, petrokemian-, kaasu-, hiili-, liuskekivi- ja 

turveteollisuuden kohteet sekä öljytuotteiden, lämmön- ja kaasuntoimituksen laitokset (Laki 

2011, artikla 2/9).  

Potentiaalisesti vaarallinen kohde (Потенциально опасный объект) – Kohde on potentiaali-

sesti vaarallinen, mikäli sen alueella on korotetun vastuun tasolle luokiteltuja rakennuksia tai 

sen alueella voi oleskella samanaikaisesti yli viisi tuhatta ihmistä (Laki 1994, artikla 1. Osio 

lisätty 8.3.2015). 

Potentiaalisesti vaaralliset polttoaine-energiakompleksin kohteet (Критически важные 

объекты топливно-энергетического комплекса)  – Polttoaine- ja energiakompleksien alueet, 

rakenteet ja teknologiat, joiden yhteydessä käytetään, tuotetaan, käsitellään, varastoidaan, ope-

roidaan, siirretään tai tuhotaan radioaktiivisia, räjähtäviä, palamisalttiita tai vaarallisia kemial-

lisia tai biologisia aineita sekä hydrotekniset ja muut rakenteet, joissa tapahtuva onnettomuus 

(sekä tahallinen laiton toiminta) voi johtaa hätätilanteeseen, jolla on vaarallisia sosioekonomi-

sia seurauksia” (Laki 2011, artikla 2/12). Hydroteknisillä rakenteilla tarkoitetaan esimerkiksi 

patoja, vesivoimalaitoksia, kanavia ja pumppaamoja. 

Siviilipuolustus (Гражданская оборона) – Toimenpiteiden järjestelmä, jolla varaudutaan suo-

jelemaan ja suojellaan väestöä, materiaalisia ja kulttuurisia arvoja Venäjän federaation alueella 

sotilaskonflikteista tai niiden seurauksista sekä luonnon ja teknologian aiheuttamista hätätilan-

teista aiheutuvilta vaaroilta. (Laki 1998a, artikla 1.) Siviilipuolustuksen lähin suomalainen vas-

tine on väestönsuojelu (Forsström 2019, 346), mutta Venäjän siviilipuolustusjoukot ovat osa 

Venäjän sotilaallista organisaatiota. 

Teknologinen uhka (Угроза техногенная) – Teollisen toiminnan tai onnettomuuden aiheut-

tama mahdollisuus väestöön ja ympäristöön kohdistuvalle haitalliselle fyysiselle, kemialliselle 

ja mekaaniselle vaikutukselle (Termipankki 2022). Suora suomennos termille voisi olla tekno-

geeninen uhka. Teknogeenisellä viitataan ihmiseen teknologian luojana ja käyttäjänä. Koska 

suomen kielessä ei ole vastaavaa sanaa, tässä tutkielmassa teknogeenisen sijaan käytetään sanaa 

teknologinen. 

Toimeenpanoviranomaiset – Federaatiohallitus, -ministeriöt, -palvelut ja -virastot sekä niiden 

mahdolliset alueelliset vastineet ja elimet. 
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Venäjän federaatio; federaatiopiiri; aluesubjekti; aluesubjektin aluehallinnollinen yksikkö – 

Venäjän federaatio (myös liittovaltio) koostuu 83 itsehallintoalueesta, eli aluesubjektista. Niitä 

ovat tasavallat, autonomiset piirikunnat, alueet, aluepiirit, autonomiset alueet ja liittokaupungit. 

Aluesubjektin aluehallinnollinen yksikkö on aluesubjektin maantieteellisten rajojen sisällä si-

jaitseva aluehallinnollinen osa, esimerkiksi kaupunki. Aluesubjektit muodostavat kahdeksan 

federaatiopiiriä, jotka eivät kuitenkaan ole liittovaltion muodostavia osia kuten aluesubjektit. 

Kutakin federaatiopiiriä johtaa presidentin nimittämä edustaja. Venäjän valtiollisissa dokumen-

teissa puhutaan 85:sta aluesubjektista, sillä se laskee Krimin ja Sevastopolin itsehallintoalueik-

seen. Tässä tutkielmassa ”Venäjän” toimilla ja ”venäläisillä” toimilla viitataan Venäjän hallin-

toon, ei yksittäisiin kansalaisiin. 

Venäjän sotilaallinen organisaatio – Valtionhallinnon, sotilaallisten joukkojen ja puolustuste-

ollisuuden kokonaisuus, joiden yhteistoimet tähtäävät Venäjän aseelliseen puolustautumiseen 

(Doktriini 2014, artikla 8). Kokonaisuuteen luetaan ainakin asevoimat, sotatalous, FSB, sisä-

ministeriö (MVD), ulkoinen tiedustelupalvelu (SVR), hätätilanneministeriö sekä niiden alaiset 

joukot (Forsström 2019, 72). 

Väestön elämää ylläpitävät kohteet (Объекты жизнеобеспечения населения) – Hätätilanne-

ministeriö määrittelee tällaiset kohteet yrityksiksi, organisaatioiksi, laitoksiksi, joiden toimet 

tähtäävät väestön elämän ja terveyden takaamiseen hätätilanteissa (Termipankki 2022). Stroki-

nin tarkennuksen mukaan niitä voivat olla liikeyritykset tai rakennelmat, joiden toiminnallisuus 

turvaa tarvittavat elinolosuhteet ja väestön toiminnan, kuten vedenpumppaamot, vesiputket, 

lämpö- tai sähkölaitokset, siirtolinjat tai elintarvikevarastot (Strokin 2014, 17).  
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2 ANALYYSIA OHJAAVA KÄSITTEISTÖ JA TEORIA 

2.1 Kriittisen infrastruktuurin suojelu ja sen länsimaisia käytänteitä 

Kriittisen infrastruktuurin suojelusta on puhuttu 1990-luvun puolivälistä alkaen. Käsitteen ta-

kana piilevät käytänteet voidaan kuitenkin jäljittää pidemmälle. Ihminen on suojellut elintär-

keitä tarpeitaan, kuten ruoka- ja vesivarantojaan jo vuosituhansia (Radvanovsky & McDougall 

2019, 1). Joet olivat elintärkeitä kuljetuskanavia tietyille tuhansia sitten eläneille sivilisaatioille, 

joten halutessamme voimme mieltää ne kriittisiksi logistisiksi infrastruktuureiksi. Tällöin 

”kriittisellä” viitataan johonkin, jota ilman emme voi elää haluamaamme elämää ja jota ilman 

järjestelmämme eivät toimi. Sanana infrastruktuuri on alle satavuotias. (Ahvenainen 2014, 9–

11.) 

Stephen Collierin ja Andrew Lakoffin (2009, 4; 2008, 20) mukaan 1900-luvun alussa huomat-

tiin, kuinka teollisen tuotannon prosessit olivat haavoittuvaisia iskuille tuotantoketjujen solmu-

kohtiin. Totaalisen sodan – talouden, kansan ja teollisuuden alistamisen sotaponnistuksille – 

syntymisen myötä myös sotilasstrategiassa ymmärrettiin näiden solmukohtien merkitys. Mah-

dollisuus pommittaa teollisuuskohteita ja kuljetus- sekä energiainfrastruktuuria ilmasta käsin 

loi edellytykset vaikuttaa vihollisen sotatoimiin valtiontalouden kautta. Nyt valtiontalous voi-

tiin käsittää ilmaiskuille alttiina kriittisten toisiinsa kytkeytyvien järjestelmien verkostona. 

(Collier & Lakoff 2009, 4-6.)  

Italialaisen sotatieteilijän Giulio Douhetin strategisten pommitusten teorian inspiroimana Yh-

dysvaltojen ilmajoukkojen taktisessa koulussa (Air Corps Tactical School) pohdittiin maail-

mansotien välissä vihollisen ja omien elintärkeiden kohteiden – tehtaiden, liikenteen solmu-

kohtien ja energiajärjestelmien – haavoittuvuuksia (Collier & Lakoff 2009, 6; Collier & Lakoff 

2008, 20). Elintärkeä (vital) oli tärkeä ominaisuus kohteiden arvon määrittelyssä (Collier & 

Lakoff 2009, 6). Douhetin teoriassa ilmaherruus hankittaisiin tuhoamalla vastustajan ilmavoi-

mat ja ilmapuolustus, mitä seuraisi isku vastustajan tärkeimpiin ja vähiten suojattuisiin kohtei-

siin pitkän matkan pommikoneilla (Collier & Lakoff 2008, 20). Douhet tunnisti viisi strategis-

ten pommitusten avainkohdetta: teollisuus, liikenneinfrastruktuuri, viestiliikenteen solmukoh-

dat, hallintorakennukset sekä ”kansan tahto” (Collierin & Lakoffin 2008, 20 mukaan). Kirjoit-

tavat huomauttavat ”elintärkeän” merkityksen muutoksesta: Aluksi sillä viitattiin (sotatoimen) 

strategisten tavoitteiden kannalta kriittisiin kohteisiin, mutta myöhemmin sana tuli sisältämään 

myös systeemit, joista yhteiskunta ja talous ovat riippuvaisia (Collier & Lakoff 2009, 6-7). 
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Kylmän sodan USA:ssa siviilipuolustuksen suunnittelijat mallinsivat ydinaseiskun vaikutuksia 

kaupunkeihin. Mallien tuloksena syntyi haavoittuvuuskarttoja, joista ilmeni kuinka haavoittu-

vaisia vesijärjestelmät, liikenneverkostot, sosiaalipalvelut ja pelastustoimi olisivat ydiniskulle 

ja toisaalta kuinka merkittäviä ne olisivat iskusta palautumisen kannalta. (Collier & Lakoff 

2009, 11.) Vaikka ydiniskuun varautuminen oli siviilipuolustuksen toimijoiden ensisijainen 

tehtävä, varautumistoimien huomattiin olevan hyödyllisiä myös muihin uhkiin, kuten luonnon-

katastrofeihin varautumisessa. Tästä jalostui ajatus kokonaisvaltaisesta varautumisesta kaikkia 

riskejä kohtaan (total preparedness against any risk) ja niin sanottu all hazards -suunnittelu. 

(Collier & Lakoff 2008, 26–27.) Kun vuosien kuluessa kansallisen turvallisuuden uhkakuvat 

laajentuivat ydiniskuista myös terrori-iskuihin ja energiakriiseihin, elintärkeiden systeemien 

turvallisuus nousi sotilasstrategian osasesta yhdeksi kansallisen turvallisuuden päämääristä 

(Collier & Lakoff 2009, 17-21). Collierin ja Lakoffin mukaan voidaan sanoa, että 1970-luvun 

loppuun mennessä nykyaikaisen kriittisen infrastruktuurin suojelun perusta oli luotu (2009, 23). 

Nykyaikainen kriittisen infrastruktuurin käsite periytyy huoltovarmuuskeskuksen raportin (Ha-

gelstam 2005, 14) mukaan 1990-luvun USA:sta, jossa oli todettu eri infrastruktuurisektoreiden 

sitoutuneen vahvasti toisiinsa ja eri yhteiskuntasektoreiden tulleen riippuvaisiksi niitä tukevasta 

infrastruktuurista. Infrastruktuuriin kuuluvat fyysiset laitteet ja rakenteet sekä sähköiset ohjel-

mat ja palvelut muodostavat yhdessä maailmanlaajuisen verkoston, ja nopea markkinavoimien 

saneleman kilpailun varassa tapahtunut kehitys oli jättänyt vähän tilaa haavoittuvuuksien kar-

toittamiselle. Tästä johtuen oli syntynyt tilanne, jossa kaikkia yhteiskunnan sektoreita tukevan 

infrastruktuurin perusrakenne oli haavoittuvainen. Lisäksi tunnistettiin yksityisen sektorin kes-

keinen asema kriittisen infrastruktuurin omistajana ja hallinnoijana, ja tämän aiheuttama tarve 

yhteistyölle julkisen ja yksityisen sektorin välillä. (Hagelstam 2005, 14.)    

Vuonna 1996 USA:n presidentin Bill Clintonin toimesta perustettiin komissio kriittisen infra-

struktuurin suojelemiseksi. Komission tehtäviin kuului kriittisen tieto- ja muun infrastruktuurin 

haavoittuvuuksien tunnistaminen ja niiden vähentäminen. Perustamismääräyksessä uhkat jaet-

tiin fyysisiin ja kyberuhkiin. (Hagelstam 2005, 14.) Aiemmin aiheesta oli puhuttu ”fyysisenä 

suojeluna” (physical protection). Uuden käsitteen myötä myös ennaltaehkäisevät toimet saivat 

huomiota, kun aiemmin suojelu oli rajoittunut kriittisen kohteen fyysiseen puolustamiseen to-

dellisiksi tiedetyiltä vaaroilta. (Dunn Cavelty 2007, 1.) Komission vuoden 1997 raportissa lue-

tellaan kahdeksan elintärkeää kansallista infrastruktuuria, joiden vikaantumisella tai tuhoutu-

misella olisi heikentävä vaikutus maan puolustukselle ja taloudelliselle turvallisuudelle. Niitä 

ovat tietoliikenne, sähkövoima, luonnonkaasun ja öljyn varastointi ja siirtäminen, pankki- ja 

rahoitustoiminta, liikenne, vesihuoltojärjestelmä, pelastuspalvelut (sisältäen terveydenhoidon, 
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poliisin ja pelastustoimen) ja hallinto. (PCCIP 1997.) Kriittisen infrastruktuurin vikaantumi-

sesta aiheutuvat seuraukset nähtiin niin vakaviksi ja koko kansaan vaikuttaviksi, että aihe nos-

tettiin kansallisen turvallisuuden viitekehykseen (Dunn Cavelty 2007, 2).  

Yksitoista päivää syyskuun 2001 terrori-iskujen jälkeen Yhdysvalloissa perustettiin Kotimaan 

turvallisuusvirasto, jonka yksi tehtävä on johtaa kansallista työtä kriittisen infrastruktuurin suo-

jelun eteen (DHS.gov 2021). Terrori-iskujen ja erityisesti syyskuun 2001 iskujen seurauksena 

terrorismin uhkalla on ollut erityinen painoarvo Yhdysvaltojen CIP-politiikassa.  

Pian syyskuun 2001 iskujen jälkeen CIP-käsite rantautui Naton ja EU:n kautta Eurooppaan 

(Pursiainen 2018, 3). Unionin virallisasiakirjojen suomennoksissa critical infrastructure on 

käännetty elintärkeäksi infrastruktuuriksi. Vuonna 2004 Euroopan komissiossa pantiin vireille 

strategia elintärkeän infrastruktuurin suojelemiseksi siihen kohdistuvien terrori-iskujen varalta 

(Euroopan komissio 2004). Pyynnön seurauksena perustettiin EU:n ohjelma EPCIP (European 

Programme for Critical Infrastructure Protection) elintärkeiden infrastruktuurien suojaa-

miseksi. Erityisesti Madridin ja Lontoon terrori-iskut vuosina 2004 ja 2005 vaikuttivat EU:n 

päätökseen ohjelman perustamisesta (Pursiainen 2018, 11). Unionin neuvosto päätti, että vaikka 

ensisijaisena uhkana oli pidettävä terrorismia, elintärkeän infrastruktuurin suojelussa olisi myös 

huomioitava ihmisen, teknologian ja luonnononnettomuuksien aiheuttamat uhkat. (Neuvoston 

direktiivi 2008, artikla 3.) Vuonna 2008 julkaistussa direktiivissä elintärkeän infrastruktuurin 

määritettiin tarkoittavan  

sellaisia jäsenvaltioissa sijaitsevia hyödykkeitä ja järjestelmiä tai niiden osia, 

jotka ovat keskeisiä yhteiskunnan välttämättömien toimintojen, terveydenhuollon, 

turvallisuuden, turvatoimien sekä väestön taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoin-

nin ylläpitämiseksi, ja joiden vahingoittumisella tai tuhoutumisella olisi merkit-

tävä vaikutus jäsenvaltioon sen vuoksi, että näitä toimintoja ei kyetä ylläpitä-

mään. (Neuvoston direktiivi 2008, artikla 2a.) 

Direktiivissä määritettiin erikseen Euroopan elintärkeä infrastruktuuri (EEI), jolla tarkoitettiin 

”sellaista jäsenvaltioissa sijaitsevaa infrastruktuuria, jonka vahingoittuminen tai tuhoutuminen 

vaikuttaisi merkittävästi ainakin kahteen jäsenvaltioon.” (Ibid.)  

Tutkimuskeskus Nordregion vuonna 2007 julkaisemassa tutkimuksessa Towards a Baltic Sea 

Region Strategy in Critical Infrastructure Protection kriittiset infrastruktuurit määritetäänkin 

järjestelmiksi, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitä-

miseksi. Elintärkeiden toimintojen nähdään sisältävän ainakin logistisen toimitusketjun, 
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terveyden, turvallisuuden (safety and security) sekä taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin. 

(Pursiainen et al. 2007, xv.) Kriittisen infrastruktuurin käsitteellisen merkitys on laajentunut 

erityisesti Pohjoismassa (Pursiainen 2007, 14–26). Näkökulmasta, jossa kriittiset infrastruktuu-

rit on nähty konkreettisina, joko fyysisinä tai informaatioteknologisina järjestelminä, on siir-

rytty kohti kokonaisvaltaisempaa käsitystä, jossa kriittiset infrastruktuurit ymmärretään joko 

yhteiskunnan elintärkeiksi toiminnoiksi itsessään, osaksi niitä, tai niitä tukeviksi järjestelmiksi 

(Pursiainen et al. 2007, xvi).  

Pursiainen on vertaillut vuoden 2018 artikkelissaan Critical infrastructure resilience: A Nordic 

model in the making? EU:n ja Pohjoismaiden CIP-malleja: Johtopäätöksenä on, että Pohjois-

maat (pl. Islanti) ovat painottaneet kriittisten infrastruktuurien suojelun sijaan yhteiskunnan 

elintärkeiden toimintojen suojaamista. Tietynlaisena vastakohtana tälle on eri sektoreihin jaet-

tujen infrastruktuurien suojelu, minkä Pursiainen esittää elintärkeiden toimintojen suojelua vä-

hemmän holistisena ja resilienttinä lähestymistapana (2018, 23-26).  

Suomalaisissa viranomaislähteissä puhutaan kriittisen infrastruktuurin suojaamisesta tai turvaa-

misesta. Aihe liitetään kansalliseen huoltovarmuuteen valtioneuvoston päätöksessä huoltovar-

muuden tavoitteista (Valtioneuvosto 2018). Sen mukaan  

Kriittisellä infrastruktuurilla tarkoitetaan niitä perusrakenteita, palveluja ja nii-

hin liittyviä toimintoja, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan elintärkeiden toi-

mintojen ylläpitämiseksi. Kriittiseen infrastruktuuriin kuuluu sekä fyysisiä laitok-

sia ja rakenteita että sähköisiä toimintoja ja palveluja. Muun muassa energian 

tuotanto-, siirto- ja jakelujärjestelmät, liikenne- ja logistiset palvelut ja liikenne-

verkot, digitaalisen yhteiskunnan tietojärjestelmät sekä viestintäverkot ja -palve-

lut, maksu- ja arvopaperiliikennejärjestelmät, turvatut paikannus- ja aikatietojär-

jestelmät sekä vesi- ja jätehuolto ovat osa kriittistä infrastruktuuria. (Valtioneu-

vosto 2018, artikla 5.) 

OECD:n mukaan keskeinen teema kriittisen infrastruktuurin suojelussa on hallinnointi (gover-

nance). Julkisen sektorin valta kriittisen infrastruktuurin hallinnoinnissa jatkaa vähenemistään, 

kun yhä suurempi osa siitä siirtyy yksityisomistukseen. Yksityinen ja julkinen sektori ovat kui-

tenkin toisistaan riippuvaisia: Menestyäkseen liiketoiminnassaan yksityisen toimijan on pystyt-

tävä takaamaan tarjoamansa palvelun turvallisuus, mutta yksityisen toimijan on vaikea luoda 

kokonaiskuva palvelunsa haavoittuvuuksista ja siihen vaikuttavista keskinäisriippuvuuksista. 

Keskinäisriippuvuuksien takia kriittistä infrastruktuuria kohtaavat onnettomuudet voivat ai-

heuttaa erilaisia seurannaisvaikutuksia (cascading effects) ja niistä selviäminen 
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poikkihallinnollista yhteistyötä. Julkisella vallalla onkin avainrooli kansalaisten turvallisuu-

dessa, kriittisen infrastruktuurin suojelussa ja resilienssissä: Kriittisen infrastruktuurin hallin-

nointi vaatii kansallisen tason strategioita ja poliittisia toimia. Lisäksi julkinen puoli itsekin on 

yksityisen infrastruktuurin käyttäjä ja asiakas. (OECD 2019b.)  

Digitaalisen maailman uhkakuvat muuttavat jatkuvasti kriittisen infrastruktuurin muodostaman 

toimintaympäristön kyberturvallisuusriskejä (Lehto & Limnéll et al. 2018, 37). Samalla tavalla 

fyysisen maailman kriittinen infrastruktuuri muodostaa toimintaympäristön, mihin kohdistuvia 

riskejä esimerkiksi ilmaston lämpeneminen tai sotilaallinen liikehdintä muuttavat. Yksi keino 

luokitella kriittinen infrastruktuuri onkin jako digitaaliseen ja fyysiseen infrastruktuuriin.  

Digitaalisen ja fyysisen lisäksi voidaan puhua softwaresta ja hardwaresta. Ensiksi mainittu si-

sältää infrastruktuurin digitaalisen puolen – esimerkiksi koodirivistöt, tietokoneverkostot, oh-

jelmistot, tieto-, valvonta- ja hallintajärjestelmät sekä datan. Jälkimmäinen taas käsittää koneet, 

rakennelmat, laitteet, laitokset ja prosessit, jotka muodostavat infrastruktuurialustat. (Wilner 

2017, 311.)  

Kun USA:lle ja EU:lle terrorismi on perinteisesti näyttäytynyt kriittisen infrastruktuurin mer-

kittävimpänä uhkana, Pohjoismaissa uhkakuvien kirjo on nähty laajempana (Pursiainen 2018). 

Kyse on niin kutsutusta all hazards -lähestymistavasta, jossa painopiste on terrorismin sijaan 

varautumisessa laajasti erilaisiin uhkakuviin. Esimerkiksi kotimaisessa Kansallisessa riskiarvi-

ossa (Sisäministeriö 2019) esitellään laaja kattaus erilaisia uhkia aina vesi- ja elintarvikehuollon 

häiriöistä vakavaan Suomessa tai sen lähialueella tapahtuvaan ydinvoimalaonnettomuuteen, 

unohtamatta yhteiskunnan rakenteisiin kohdistettua terrori-iskua. 

Kriittisen infrastruktuurin suojelun ohella puhutaan sen resilienssistä. Pursiaisen mukaan kriit-

tisen infrastruktuurin resilienssissä ajatellaan, että täyttä suojaa ei koskaan pystytä takaamaan 

eikä halutun suojatason ylläpitäminen ole kustannustehokasta suhteessa uhkiin (2018, 1). 

OECD:n (2019b) mukaan kriittisen infrastruktuurin resilienssi voidaan määritellä sen kyvyksi 

ottaa häiriön aiheuttama isku vastaan (absorb), palautua häiriöistä (recover) ja sopeutua muut-

tuneisiin olosuhteisiin (adapt) säilyttäen kuitenkin samat toiminnallisuudet kuin ennen häiriötä. 

Kyky sietää häiriöitä menettämättä toiminnallisuuksia, häiriön ajallisen keston rajoittaminen ja 

palautumisajan minimointi sisältyvät määritelmään (ibid.). Tämän takia kriittisen infrastruktuu-

rin resilienssin voi mieltää kriittisen infrastruktuurin suojelun kattokäsitteeksi, sisältäen ennal-

taehkäisevien ja varautumistoimenpiteiden lisäksi myös tapahtuman jälkeiset palautumistoimet 

(Pursiainen 2007, 32; Pursiainen 2018, 7).  
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Yksi käytännön esimerkki resilienssiin perustuvan ajattelun ajamisesta kriittisen infrastruktuu-

rin suojelua koskevaan politiikkaan on kirjattu EU:n direktiiviin kriittisten toimijoiden häi-

riönsietokyvystä (2020). Direktiivin perusteluissa todetaan, ettei EU:n nykyinen ”kehys tarjoa 

riittävää vastausta kriittisten infrastruktuurien ja niitä ylläpitävien toimijoiden kohtaamiin haas-

teisiin.” (Euroopan komissio 2020, 2.) Koska infrastruktuurit, verkostot ja niiden ylläpitäjät 

ovat entistä keskinäisriippuvaisempia ja häiriö yhdessä jäsenvaltiossa voi laajeta koskemaan 

pahimmillaan koko unionia ja kriittisten toimijoiden riskiympäristö on laajentunut kattamaan 

esimerkiksi ilmastonmuutoksen tehostamat luonnonkatastrofit sekä erilaiset hybridiuhkat, 

”olisi siirryttävä perustavanlaatuisesti toisenlaiseen lähestymistapaan, joka vahvistaa kriittisiä 

infrastruktuureita ylläpitävien kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä.” (Euroopan komissio 

2020, 2.) Direktiivin teksti ilmaisee suoraan, että fyysisten infrastruktuurien – joiden häiriinty-

misellä olisi jopa merkittäviä rajat ylittäviä vaikutuksia – suojaamisen sijaan unionin tavoit-

teena on ”parantaa yhteiskunnalle välttämättömien toimintojen tai taloudellisen toiminnan yl-

läpitämisen kannalta keskeisiä palveluita tarjoavien jäsenvaltioiden toimijoiden häiriönsietoky-

kyä.” (Euroopan komissio 2020, 4.)  

Kriittisen infrastruktuurin suojelun ja resilienssin eron voidaan nähdä kulminoituvan siihen, 

kuinka paljon huomiota annetaan ei-haluttuun tapahtumaan varautumiselle, vastuun jakamiselle 

eri toimijoille ja sektoreille, ongelman hoitamiseksi vaadittavalle yhteistyölle sekä tapahtu-

masta palautumiselle ja oppimiselle. Ominaista resilienssille on myös suojeltavien kohteiden 

käsittäminen systeemeinä yksittäisten kohteiden sijaan. Jos kriittisen infrastruktuurin resilienssi 

on positiivinen ilmiö, niin sen negatiivinen vastakohta on tyytyminen yksittäisten kriittisten 

kohteiden fyysiseen puolustamiseen. Huomionarvoinen seikka on resilienssiin liittyvän käsite-

kentän sekavuus ja epäjohdonmukaisuus. Ainakin Pursiainen (2007; 2018, 23) on toivonut kriit-

tisen infrastruktuurin resilienssi (CIR) -käsitteen ottamista aiempaa laajempaan käyttöön. 

Voidaan siis todeta, että ”länsimainen” käsitys kriittisestä infrastruktuurista ei ole yhtenäinen. 

Siihen liittyvät käsitteet ja määritelmät ovat jatkuvassa muutoksessa, kuten on se maailma, 

missä selviämisen ja elämisen nämä infrastruktuurit mahdollistavat.  

2.2 Vastaavia käsitteitä ja käytänteitä Venäjällä 

Tässä luvussa käsitellään Venäjän CIP-politiikan muotoutumista 1990-luvulta vuoteen 2020. 

Luku jakautuu kahteen osaan, sillä kriittisen tärkeiden & potentiaalisesti vaarallisten kohteiden 

ja kriittisen informaatioinfrastruktuurin suojelun kehitys ovat kulkeneet hieman eri reittejä. 
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2.2.1 Kriittisen tärkeät ja potentiaalisesti vaaralliset kohteet 

Samalla, kun kylmän sodan jälkeen länsimaissa luotiin strategioita ja käytäntöjä kriittisen inf-

rastruktuurin suojelemiseksi, terrorismin, ihmisen ja luonnon aiheuttamat uhkat tunnistettiin 

myös Venäjällä. Syyskuun 2001 terrori-iskut Yhdysvalloissa todennäköisesti lisäsivät Venäjän 

kiinnostusta kriittisen infrastruktuurin suojelua kohtaan (Pursiainen 2020, 4).  Busygina & Pyn-

nöniemi (2013, 565) ovat esittäneet Venäjän CIP-toimien nykyisen aikakauden alkaneeksi vuo-

den 2003 Venäjän turvallisuusneuvoston ja valtioneuvoston yhteisistunnosta, jonka avajaispu-

heessa presidentti Putin oli painottanut tarvetta toimenpiteille kansalliselle turvallisuudelle tär-

keiden kohteiden suojaamiseksi ihmisen, luonnon ja terroristisen toiminnan aiheuttamia uhkia 

vastaan. Tarve perusteltiin rapautuvalla infrastruktuurilla, laajalle levinneellä välinpitämättö-

myydellä turvallisuusmääräyksiä kohtaan sekä luonnonkatastrofien kasvavalla esiintymistihey-

dellä. Taloudellinen jälkeenjääneisyys, rapautuva infrastruktuuri ja yhteiskunnallisen luotta-

muksen puute ajoivat venäläisen kriittisen infrastruktuurin suojelua koskevan keskustelun kui-

tenkin erilleen läntisestä valtavirtakeskustelusta. (Busygina & Pynnöniemi 2013, 563, 565.)  

Venäjän hätätilaministeriön YK:lle vuonna 2004 toimittaman raportin mukaan Venäjällä hy-

väksyttiin liittovaltiotasolla vuonna 2003 yli 50 dokumenttia koskien väestön ja alueiden suo-

jelua ihmisen tai luonnon aiheuttamilta uhkilta: 6 lakia, 3 presidentin ukaasia, 13 valtionhallin-

non ukaasia ja yli 30 hätätilanneministeriön päätöstä. (EMERCOM 2004.) Roffeyn (2016, 14) 

mukaan vuonna 2011 RIA Novosti uutisoi, että vuoteen 2010 mennessä oli toimeenpantu tai 

hyväksytty 5 liittovaltiotason ja 67 alueellista ohjelmaa, yli 50 liittovaltion lakia, yli 20 presi-

dentin ukaasia, 300 määräystä ja 1000 alueellista asetusta. Erilaisten asiakirjojen määrä ei kui-

tenkaan kerro niissä linjattujen toimien vaikuttavuudesta, mutta määrästä voidaan päätellä, että 

aihe ei jäänyt huomiotta.   

Busyginan ja Pynnöniemen (2013, 566) mukaan jo 1990-luvun lopulla otettiin askeleita vuonna 

2003 osoitettuun suuntaan, kun vuonna 1999 hyväksyttiin hallituksen ohjelma luonnon tai ih-

misen aiheuttamisen onnettomuuksien riskien vähentämiseksi. Myös vuoden 2000 kansallisen 

turvallisuuden konseptiossa tunnistettiin ihmisen toiminnan aiheuttama riski ympäristölle ja ta-

loudelle ja erityistä huomiota sai käytöstä poistettujen aseiden, ydinaseiden ja kemiallisten asei-

den turvallinen varastointi (ibid.). Konseptiossa kuvattiin, kuinka puutteellinen valtion valvonta 

sekä oikeudellisen ja taloudellisen mekanismin heikkous onnettomuuksien estämisessä ja avun 

antamisessa lisäävät ihmisen aiheuttamien tuhojen riskiä (Pynnöniemi 2012, 38). Vaikka mer-

kittävimmän haavoittuvuuden lähteen nähtiin sijaitsevan Venäjän ulkopuolella, maan rapautuva 

ympäristötilanne ja luonnonvarojen ehtyminen mainittiin oleellisina ongelmina (ibid.). Pynnö-

niemen (2012, 39) mukaan tuossa vaiheessa poliittisten linjausten keskiössä oli kriittisen 
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infrastruktuurin sijaan all hazards -tyyppinen ajattelu, eikä aiheen nähty kuuluvan kansallisen 

turvallisuuden viitekehykseen ennen edellä mainittua Putinin vuoden 2003 puhetta.  

Vuoden 2003 puheen sekä kemiallisen, biologisen ja ydinturvallisuuden kehittämistä koskevan 

linjauksen myötä poliittisten toimien painopiste tarkentui epämääräisistä ”hätätilanteista” väes-

tön elämänturvan, kansallisen turvallisuuden ja sosioekonomisen kehityksen kannalta kriittis-

ten kohteiden suojeluun terroristisilta ja muilta uhkilta (Busygina & Pynnöniemi 2013, 566–

567).  

Vuonna 2006 julkaistiin presidentin allekirjoittamana valtion politiikan perusteet koskien Ve-

näjän federaation väestön turvallisuutta ja kriittisesti tärkeiden sekä potentiaalisesti vaarallisten 

kohteiden suojaamista ihmisen ja luonnon sekä terrorististen toimien aiheuttamilta uhkilta. Do-

kumentissa perusteltiin siinä kuvattujen linjausten tarpeellisuutta muun muassa kasvaneella tek-

nologian ja luonnon aiheuttamalla vaaralla, potentiaalisesti vaarallisten kohteiden määrän kas-

vulla, heikolla turvallisuuskulttuurilla, kasvaneella kansainvälisen ja sisäisen terrorismin vaa-

ralla sekä rikollisuuden ja huumebisneksen kasvulla yhteiskunnassa. (Busygina & Pynnöniemi 

2013, 567.) Linjaus on päivitetty vuosina 2011 ja 2017 (Pursiainen 2020, 6). 

Vuoden 2009 kansallisessa turvallisuusstrategiassa kriittiseen infrastruktuuriin kohdistuva 

uhka oli linkitetty vahvemmin terrorismin aiheuttamiin uhkiin valtiollisen ja yhteiskunnan tur-

vallisuuden viitekehyksessä, kun vuoden 2000 konseptiossa viitekehyksenä lähinnä oli ympä-

ristö ja valtion suorituskyky (Pynnöniemi 2012, 50). Samassa yhteydessä Pynnöniemi (2012, 

51) toteaa, että vuoden 2009 kansallisen turvallisuuden strategiassa ei mainittu kyberympäris-

töä tai kompleksisten systeemien keskinäisriippuvuutta haavoittuvuutena, mutta länsimaita mu-

kaileva elämäntyylin suojelu CIP-toimien perimmäisenä kohteena oli havaittavissa.  

Pynnöniemen raportin (2012, 42–44) aikaan kohteen kriittisyys arvioitiin kolmen kriteerin 

avulla, jotka olivat uhka, katastrofin laajuus sekä kohteen tärkeys. Laajuutta arvioitiin kuuden 

tason kautta, jotka olivat paikallinen, kunnallinen, kuntienvälinen, alueellinen, alueidenvälinen 

sekä liittovaltiollinen. Vain kolme viimeistä tasoa sisälsivät kriittisen tärkeitä kohteita. Kohteen 

tärkeyden arvioinnissa huomioitiin kohteen merkitys alueen taloudelle, valtiolle, sekä vikaan-

tumisen seuraukset kohdetta ympäröivälle alueelle ja väestölle. Kriteerit oli määritetty hallituk-

sen dokumentissa luonnon ja teknologian aiheuttamien hätätilanteiden luokittelusta vuodelta 

2007. Kriteerien avulla oli tarkoitus identifioida ja rekisteröidä kriittisen tärkeät kohteet alueit-

tain. (Ibid.) 
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Pynnöniemen mukaan Venäjällä on 1990-luvun puolivälistä alkaen rakennettu valvonta- ja pe-

lastusjärjestelmiä tuottamaan informaatiota, jonka avulla voidaan ”valvoa kriittiseen infrastruk-

tuuriin kohdistuvia riskejä ja muutosprosesseja (luonnossa ja yhteiskunnassa)” (2013, 17). Val-

vontajärjestelmien lisäksi maassa on käytössä muun muassa varoitusjärjestelmä OKSION. Jär-

jestelmä sisältää muun muassa ääneen perustuvia hälytysjärjestelmiä (sireenejä) sekä vilkkai-

siin paikkoihin asennettuja TV-ruutuja, joissa varoitetaan uhkasta tai joissa voidaan onnetto-

muuden sattuessa antaa väestölle toimintaohjeita videon ja äänen avulla. (Academic.ru 2022.) 

Käsitteenä kriittinen infrastruktuuri ei ole vakiintunut venäläisessä keskustelussa (Pursiainen 

2020; Pynnöniemi 2013). Pursiaisen mukaan (2020, 1) aihealuetta on perinteisesti käsitelty esi-

merkiksi kansallisen turvallisuuden, siviilipuolustuksen ja hätätilanteiden kautta eikä kriittisenä 

infrastruktuurina itsessään. Tilanne on osin sama nykypäivänä, mutta 2000-luvun alusta alkaen 

aihe on synnyttänyt omaa tutkimusta, instituutioita sekä virallisia poliittisia toimia (ibid.).  

2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä venäläisessä mediassa aiheesta puhuttiin ainakin 

käsitteillä strateginen kohde, vaarallinen teollinen kohde, erityisen tärkeä kohde, erityisen vaa-

rallinen ja teknisesti monimutkainen kohde sekä potentiaalisesti vaaralliset kohteet (Pynnö-

niemi 2012, 42). Median käyttämien termien joukkoon ei kuulunut ”kriittisen infrastruktuurin 

suojelu” (ibid.). Lakiteksteissä, strategioissa ja muissa virallisasiakirjoissa puhutaankin kriitti-

sen tärkeistä ja potentiaalisesti vaarallisista kohteista, joiden voidaan katsoa muodostavan ve-

näjänkielisen vastineen kriittisen infrastruktuurin käsitteelle (Pursiainen 2020, 4).  

Susanne Oxenstiernan mukaan Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden seurauksena Venäjän 

ydinvoimateollisuuden turvallisuuskulttuuri myllättiin, ja 2010-luvun ensimmäisellä puolis-

kolla onnettomuuksia venäläisissä ydinvoimaloissa raportoitiin saman verran kuin muuallakin 

maailmassa. Samaan aikaan merkittäviä puutteita turvallisuusmääräysten noudattamisessa to-

dettiin kuitenkin muilla teollisuudenaloilla. (Oxenstierna 2014, 161–162.) 

Maan energiainfrastruktuuria kuvaa, että kaasunsiirtoverkosto kuormittuu maksimikapasiteet-

tiinsa yleensä normaalina tammikuisena päivänä (Senderov & Edelev 2019, 109-110) Tutkijoi-

den mukaan Venäjän kaasunsiirtojärjestelmässä on 33 laitosta, joiden vikaantuminen tai tuhou-

tuminen johtaisi 5–27% alenemaan siirtojärjestelmän maksimikapasiteetissa (ibid.). Oxenstier-

nan arvion mukaan vuonna 2030 Venäjän sähköstä 60-70 prosenttia tuotetaan hiilellä sekä kaa-

sulla ja 20 prosenttia ydinvoimalla (2014, 164). Siitä huolimatta vuonna 2014 sähkö- ja kaasu-

teollisuuden kalustosta melkein 60 prosenttia oli vanhentunutta ja öljynjalostuksessa käytettä-

västä kalustosta 80 prosenttia oli iältään 30–60 vuotta vanhaa (Gromov & Kurichev 2014, 24).  
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Vuoteen 2017 asti hätätilanneministeriö julkaisi vuosittaista onnettomuustilastoa, mutta nykyi-

sin paikkansapitävien tietojen löytäminen on haastavaa (Pursiainen 2020, 3). Virallisiin venä-

läisiin tilastoihin on syytä suhtautua varauksella: Vuoden 2010 metsäpalojen laajuus arvioitiin 

hätätilaministeriön ilmoituksessa todennäköisesti tietoisesti alle kymmenesosaan siitä, mitä 

eräs kansainvälinen organisaation ilmoitti. Tarkoituksena oli ylläpitää mielikuvaa tehokkaasta 

viranomaistoiminnasta. (Busygina & Pynnöniemi 2013, 11–12.) 

Venäjän lakiteksteissä käytetyistä käsitteistä on kirjoittanut muun muassa Strokin (2014). Hän 

toteaa artikkelissaan, että Venäjän viranomaisten yhteisten toimintatapojen puutteen ja käsit-

teellisten epäselvyyksien takia kriittisesti tärkeiden ja potentiaalisesti vaarallisten kohteiden 

suojan tasoa on vaikea arvioida. Kirjoittajan mukaan lakiteksteissä ja asetuksissa annetut mää-

ritelmät erilaisille tärkeille kohteille ovat osin päällekkäisiä ja toisaalta niin väljiä, että kaikki 

valtion kohteet voidaan tulkita kriittisiksi. Strokinin mukaan määritelmiä yhdistää se, että kriit-

tisyyden kriteerit täyttävät kohteet ovat tärkeitä valtiolle ja yhteiskunnalle ja vaativat erikois-

muotoisen suojelun kehittämistä terroristisia ja muita rikollisia tekoja vastaan. Artikkelissa teh-

dään kolme johtopäätöstä aiheen sen hetkisestä tilanteesta Venäjällä: Ensinnäkin, selkeän ja 

yhteisen käsitteistön puutteella voi olla haitallisia vaikutuksia viranomaisten työskentelyyn ja 

kohteiden suojeluun. Toiseksi, yhtenäisen rekisterin luominen kriittisistä ja potentiaalisesti vaa-

rallisista kohteista on tarpeen toiminnan systematisoimiseksi. Viimeiseksi, kohteiden luokitte-

lulle pitää luoda selkeä rakenne, millä vältetään käsitteissä sekaantuminen ja optimoidaan tie-

don määrä. (Strokin 2014.) 

Samasta aiheesta jatkavat Banštšikova ja Nazarenko (2019), joiden mukaan työtä on tehty Stro-

kinin esittämien ongelmakohtien korjaamiseksi. Kirjoittajat perustelevat aiheen ajankohtai-

suutta sillä, että 90 miljoonaa venäläistä asuu alueilla, joihin tärkeässä tai vaarallisessa koh-

teessa sattuva onnettomuus voisi vaikuttaa. Suurta lukumäärää selittää se, että suurin osa tällai-

sista kohteista sijaitsee suurissa kaupungeissa tai muiden asutusalueiden läheisyydessä. Artik-

kelista selviää, että liittohallituksen hätätilanne- ja paloturvallisuuskomissio on joulukuussa 

2018 hyväksynyt federatiivisen suunnitelman kriittisen tärkeiden ja potentiaalisesti vaarallisten 

kohteiden suojauksen nostamiseksi teknologian ja luonnon aiheuttamia uhkia vastaan. Tieteel-

lisen tutkimuksen avulla saatuja tuloksia ei olla onnistuttu hyödyntämään täysimääräisesti, 

mutta yksi tulos on ollut hätätilanneministeriön ehdottamat kriteerit kaikkia omistusmuotoja 

olevien kohteiden luokitteleminen kriittisen tärkeiksi. Edellinen suunnitelma oli hyväksytty 

vuonna 2012. Siinä kehitystyön painopisteiksi oli asetettu sääntö- ja normipohjan kohentami-

nen, perus- ja soveltavan tieteen kehittäminen, hätätilanteiden ehkäisemisen ja poistamisen 
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metodien ja keinojen kohentaminen, henkilöstön valinta- ja koulutusjärjestelmän kohentaminen 

sekä kansainvälisen yhteistyön tehokkuuden nostaminen.  

Uusi suunnitelma on valmisteltu huomioiden edellisen suunnitelman toimeenpano, valtion po-

litiikkalinjaus väestön ja alueiden suojelussa hätätilanteilta (2018), turvallisuusneuvoston pää-

tökset sekä muiden viranomaisten ehdotukset. Kriittisen tärkeiden ja potentiaalisesti tärkeiden 

kohteiden suojauksen kehittämisen keinoiksi luetellaan seuraavat toimenpiteet:  

- työ kriittisen tärkeiden ja potentiaalisesti vaarallisten kohteiden tunnistamiseksi 

- asetusten hyväksyntä ja toimeenpano, joissa määritetään valtiollisen ja ei-valtiollisen 

omaisuuden luokittelu kriittisen tärkeiksi kohteiksi sekä turvallisuusvaatimukset tällai-

sille kohteille 

- lakimuutoksien mukaisten luetteloiden muodostaminen tärkeistä ja vaarallisista laitok-

sista; suunnitelmien kehittäminen näiden laitosten suojauksen nostamiseksi; laitoskoh-

taisten turvallisuustietopassien kehittäminen. (Banštšikova & Nazarenko 2019.) 

Venäjän hätätilanneministeriön oppaan (Akimov & Lesnyh & Radajev 2004, 28) mukaan tur-

vallisuutta tarvitsevat kohteet ovat teknisiä ja liittyvät ihmisten pyrkimyksiin suojautua epäsuo-

tuisilta ulkoisilta olosuhteilta ja saavuttaa parempi elämä. Kun kohde muuttuu sellaiseksi, jota 

ilman ei enää tulla toimeen, siitä tulee suojelua vaativa kohde (ibid.).  

Osa tällaisista kohteista on potentiaalisesti vaarallisia ja niiden suojelu on kaksisuuntaista: koh-

teita suojellaan ulkoisilta tekijöiltä niiden tuhoutumisen ja hätätilanteiden välttämiseksi ja ih-

misiä ja ympäristöä suojellaan kohteiden tuhoutumisen seurauksilta. Akimov et al. (2004, 28) 

tarjoavat ratkaisuksi esteen (барьер), jolla on tarkoitus estää ulkoisten tekijöiden vaikutus ja 

pitää energia tai vaaralliset aineet kohteen sisällä onnettomuuden sattuessa. Tällöin kohteen 

turvallisuus voidaan määritellä sen ominaisuudeksi olla aiheuttamatta vahinkoa missään tilan-

teessa (ibid.). Konsepti on havainnollistettu kuviossa 2. 
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Kuvio 2. Fyysisen esteen rooli kohteiden suojelussa Akimovia (et al. 2004, 29) mukaillen.  

 

 

Akimov et al. (2004, 32) toteavat, että hätätilanteista sosiaalisille, taloudellisille ja poliittisille 

prosesseille aiheutuvat seuraukset ovat todennäköisesti ylittäneet systeemisen adaptiivisuuden 

kynnyksen, jonka takana systeemi, tässä tapauksessa yhteiskunta, voisi vaientaa poikkeamat 

muuttamatta laatuaan. Kirjoittajien mukaan Venäjällä ja muualla maailmassa keskitytään on-

nettomuuksien seurausten eliminointiin riskien pienentämisen sijaan. Alueiden ja väestön suo-

jelu onnettomuuksilta vaatii uuden tieteeseen ja riskienhallintaan perustuvan strategian. Jo ta-

pahtuneiden hätätilanteiden seurausten poistamisen sijaan kustannustehokkaampaa olisi siirtää 

painopiste hätätilanteiden syntymisen estämiseen. Strategian toimeenpano edellyttää kansal-

lista vahvistamista eli sen pitäisi perustua eri hallintotasojen, ministeriöiden, yksityisen sektorin 

ja järjestöjen yhteistyölle. (Ibid.) 

Kirjoittajien mukaan riskienhallinnan tavoite on luoda edellytykset kestävälle sosioekonomi-

selle kehitykselle yksilön, yhteiskunnan, valtion, kansakunnan ja ympäristön turvallisuuden 

olosuhteissa. Väestön ja alueiden suojelun riskienhallinnan saralla valtion politiikan tulisi pe-

rustua hyväksyttävän riskin käsitteeseen, eli riskien laskemiseen tasolle, jonka yhteiskunta voi 

hyväksyä olosuhteet huomioiden. (Akimov et al. 2004., 33–34.) 

Venäläinen tutkija N. A. Mahutov (et al. 2014) on kirjoittanut kriittisen infrastruktuurin kasva-

vasta kompleksisuudesta. Tutkijan määritelmän mukaan kriittiset infrastruktuurit 

(критические инфраструктуры) ovat kompleksisia ja moniosaisia järjestelmiä, joiden vakaa 

toiminta on kriittisen tärkeää taloudelle ja elämänturvalle. Niitä ovat energia-, liikenne-, 
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telekommunikaatio-, luotto- ja finanssijärjestelmät sekä kaasun- ja vedenjakelujärjestelmät. 

Niillä voidaan katsoa olevan tekninen (laitteet), sosiaalinen (operaattorit), organisatorinen (ope-

raattoreiden organisaatiot) ja hallinnollinen (käyttöä valvova) taso. Infrastruktuurien komplek-

sisuus syntyy laitteiden ja tasojen keskinäisriippuvuuksista ja epälineaarisista yhteyksistä. 

Kriittinen infrastruktuuri koostuu teknisistä kohteista, joissa vaarallisten aineiden, energian 

ja/tai informaation käsittely tai siirtäminen tapahtuu. Kohteiden kompleksisen ja epälineaarisen 

vuorovaikutuksen takia ne voivat vian tai ihmisen toiminnan takia aiheuttaa katastrofien sarjoja, 

joiden todellisten seurauksien hahmottamiseen perinteiset analyysimenetelmät eivät välttä-

mättä riitä. (Mahutov et al. 2014, 1–3.) Tämän takia perinteinen fyysisten esteiden kokonaisuus 

(комплекса защитных барьеров) ei ole riittävä, mutta ongelmaan voidaan vastata takaamalla 

teknisten systeemin resilienssi (устойчивость) äärimmäisiä vaikutuksia vastaan (Mahutov et 

al. 2014, 8–9).  

Resilienssille käsitteenä ei ole venäjänkielistä vastinetta (Pursiainen 2020). Kukkolan (2021, 

121) mukaan eräänlaisena vastineena voidaan kuitenkin pitää termiä устойчивость. Mahdolli-

sia suomennoksia ovat vakaus, sitkeys, sinnikkyys tai sietokyky. Sanaa käytetään esimerkiksi 

kestävän kehityksen yhteydessä (устойчивое развитие).  

Mahutovin (et al. 2014, 9) mukaan kriittisen infrastruktuurin resilienssiä kuvaa alhainen vi-

kaantumisen todennäköisyys, vähäiset vikaantumisen seuraukset (uhrien määrässä & taloudel-

lisissa ja ympäristövahingoissa mitattuna) sekä järjestelmän lyhyt palautumisaika normaaliti-

laan. Äärimmäisiä vaikutuksia sietävällä järjestelmällä on varakeinot, tarvittavat resurssit ja 

kyky suorittaa sen toiminnot myös äärimmäisten vaikutusten alla sekä kyky toipua nopeasti 

(ibid.).  

Mahutov jatkaa, että perinteiset lineaariset riskienarviointimallit eivät ole riittäviä kriittisten 

infrastruktuurien kaltaisten teknis-sosiaalisten järjestelmien vikaantumisen aiheuttamien tapah-

tumasarjojen hahmottamiseksi. Se vaatii kriittisen infrastruktuurin hahmottamista kokonaisuu-

tena ja sen tasojen välisen kompleksisen ja epälineaarisen vuorovaikutuksen huomioimista. 

Kriittisen infrastruktuurin turvaamisen uuden paradigman tulisi kirjoittajien mukaan huomioida 

kriittisen infrastruktuurin vikaantumisen seuraukset aiempaa laajemmin, kuitenkaan perinteisiä 

riskienarvioinnin menetelmiä ja suojaavien esteiden käyttöä unohtamatta. Turvallisuussuunnit-

telussa tulisi vikaantumisskenaarioiden ja suojausmenetelmien lisäksi huomioida keinot, joilla 

taattaisiin järjestelmän resilienssi aiemmin tunnistamattomia vaikutuksia vastaan. (Mahutov et 

al. 2014, 9, 13.) 
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Akimovin (et al. 2004) ja Mahutovin (et al. 2014) kirjoitusten perusteella tarve siirtyä reagoin-

nista varautumiseen ja yksittäisten kohteiden fyysisten suojelusta systeemien resilienssin nos-

tamiseen on tunnistettu ainakin tutkimuskentällä. Pursiainen on kuitenkin summannut, että ve-

näläisessä politiikassa resilienssi ilmenee toistaiseksi vain varautumisen muodossa, mutta krii-

sinhoito ja ennen kaikkea kriisin jälkitoimet on pitkälti sivuutettu (2020).   

2.2.2 Hätätilanneministeriö 

Kriittisen tärkeiden ja potentiaalisesti vaarallisten kohteiden suojelussa keskeinen rooli on hä-

tätilanneministeriöllä (Pynnöniemi 2013), joka suomennetaan ajoittain myös hätätila- tai poik-

keustilaministeriöksi. Hätätilanneministeriö on lyhenne ministeriön varsinaisesta nimestä, 

jonka suomennos voi olla esimerkiksi ”Venäjän federaation ministeriö siviilipuolustusta, hätä-

tilanteita ja luonnonmullistusten seurausten poistamista koskevissa asioissa” – venäjäksi 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.  

Se on presidentin johtoon kuuluvista voimaministeriöistä miesvahvuudeltaan kolmanneksi suu-

rin, sotilaallisesti järjestäytynyt organisaatio ja sille ei ole suoraa länsimaista vastinetta (Renz 

2012, 211; Renz 2018, 47). Hätätilanneministeriön juuret ovat siviilipuolustuksessa, joka kattaa 

edelleen merkittävän osa ministeriön toiminnasta. Roffey (2016, 22) on jäljittänyt ministeriön 

historiaa vuoteen 1932, jolloin Neuvostoliitossa hyväksyttiin asetukset väestön suojelemiseksi 

ilmahyökkäyksiltä. Neuvostoliiton aikana ylläpidettiin siviilipuolustusjoukkoja, joiden tehtä-

vänä oli huolehtia väestöstä pommitusten sekä ydin-, biologisten ja kemiallisten hyökkäysten 

jälkeen. Puutteet erityisesti Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden hoidossa osoittivat kuiten-

kin järjestelmän heikkoudet. (Ibid.) Neuvostoliiton jälkeisellä ajalla siviilipuolustusjoukot sai-

vat sodan ajan tehtävien rinnalle tehtäväkseen myös organisoida ja yhteensovittaa Venäjän mui-

den aseellisten joukkojen rauhan ajan toiminnan teknologian ja luonnon aiheuttamia hätätilan-

teita vastaan kamppailemisessa (Renz 2018, 47). 

Hätätilanneministeriö perustettiin eri nimellä eräänlaiseksi pelastuspalveluksi joulukuussa 

1990 (Roffey 2016, 23). Perustamisesta vuoteen 2012 organisaation johtajana toimi Sergei 

Shoigu (EMERCOM 2022c.). Vuonna 1991 tulevan ministeriön organisaatiota vahvennettiin 

siirtämällä sen alaisuuteen 20 000 siviilipuolustussotilasta puolustusministeriön alaisuudesta 

(Renz 2018, 47). Roffeyn (2016, 24) mukaan joukko koostui ”pelastusprikaateista, mekanisoi-

duista siviilipuolustusrykmenteistä ja -pataljoonista, erikoissuojelukomppanioista ja erillisistä 

helikopterilaivueista”. Vuonna 1994 organisaatio muutettiin ministeriöksi, ja johtaja Shoigu sai 

paikan turvallisuusneuvostossa (Roffey 2016, 25). Vuonna 2002 ministeriöön liitettiin 250 000 
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hengen vahvuinen valtion palontorjuntapalvelu. Tavoitteena pysyvät valmiusyksiköt, vuonna 

2011 siviilipuolustusjoukot uudelleenorganisoitiin sotilaallisiksi pelastusmuodostelmiksi 

(Спасательные воинские формирования). (Renz 2018, 47.)  

Alkuvuonna 2022 hätätilaministeriössä työskenteli sen oman ilmoituksen mukaan 288 565 hen-

kilöä kahdeksassa federaatiopiirikohtaisessa toimistossa ja 85:ssä aluesubjektikohtaisessa toi-

mistossa. Piirikohtaiset toimistot ovat Pietarissa, Moskovassa, Stavropolissa, Nižni Novgoro-

dissa, Donin Rostovissa, Jekaterinburgissa, Novosibirskissä sekä Vladivostokissa. Toimistoista 

käytetään nimitystä päähallinto. (EMERCOM 2022f.) Ministeriö koostuu keskusapparaatista, 

alueellisista elimistä, palontorjuntapalvelusta, sotilaallisista pelastusmuodostelmista, pienalus-

ten tarkastusvirastosta sekä pelastus- ja etsintämuodostelmista, puolisotilaallisista kaivospelas-

tusjoukoista sekä opetus-, tiede-, lääketieteellisistä-, hoito- ja muista laitoksista ja organisaa-

tioista (ibid.).  

Valtion palontorjuntapalvelu kattaa federaation palontorjuntapalvelun ja aluesubjektien palon-

torjuntapalvelut. Palvelu työllistää nykyään 220 000 henkeä ja sillä on käytössään yli 4000 pa-

loasemaa, 18 634 perus- ja erikoispaloautoa sekä 49 palontorjuntavenettä. (EMERCOM 

2022e.)  

Sotilaallisten pelastusmuodostelmien henkilöstövahvuudeksi on asetettu 17 220 siviiliä sekä 

7223 sotilasta, joista 4460 palvelee pelastuskeskuksissa (EMERCOM 2022b). Renz arvioi 

vuonna 2018, kolmasosa sotilashenkilöstöstä on varusmiehiä (Renz 2018, 47). Sotilaallisten 

pelastusmuodostelmien tukikohdat ovat pelastuskeskuksia. Niistä lähimpänä Suomea on Pieta-

rin Koplinossa sijaitseva Nevan pelastuskeskus. Ministeriön verkkosivuilla on kertomus yksi-

kön historiasta ja meriiteistä, mutta ei tietoja sen kokoonpanosta tai kalustosta. Viimeisen vuo-

sikymmenen aikana keskus on muun muassa ollut palauttamassa asuinrakennuksien lämmitys-

järjestelmiä toimintakuntoon Pietarissa, osallistunut ”humanitaaristen saattueiden” järjestämi-

seen ja lähettämiseen Ukrainaan sekä poistanut metsäpalojen seurauksia Karjalan tasavallassa. 

(EMERCOM 2022d.)  

Pelastus- ja etsintämuodostelmat käsittävät seitsemän federaatiopiirien mukaista alueellista pe-

lastus- ja etsintäkeskusta, Baikalin pelastus- ja etsintäkeskuksen, lentopelastusyksikön, arktisen 

pelastus- ja koulutuskeskuksen sekä pelastuseläinkeskuksen. Alueellisilla pelastus- ja etsintä-

keskuksilla on 38 alaosastoa, joista 10 on tarkoitettu tehtäviin vesistöissä. Pelastus- ja etsintä-

muodostelmien päätehtävät ovat ylläpitää välitöntä toimintavalmiutta, kontrolloida suojeltavien 

kohteiden valmiutta toimia hätätilanteessa sekä organisoida ja toteuttaa pelastus- ja etsintäope-

raatioita teknologian ja luonnon aiheuttamissa hätätilanteissa. (EMERCOM 2022f.) Suomen 
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naapurissa toimivassa luoteisessa pelastus- ja etsintäkeskuksessa työskenteli 649 henkilöä 

vuonna 2020 (Szrpso.ru 2022). 

Ministeriön joukoilla on kyky suorittaa pelastus- ja muita operaatioita maalla, merellä ja il-

massa. Vuoden 2019 lopussa ministeriöllä oli käytössään 22 kiinteäsiipistä ja 57 pyöriväsiipistä 

ilma-alusta.  Ilma-aluksia käytetään muun muassa rahtikuljetustehtäviin, onnettomuusalueiden 

tarkkailuun, johtokeskuksina, ihmisten evakuointiin onnettomuus- ja sota-alueilta sekä palojen 

sammuttamiseen. Lisäksi ministeriöllä on 1726 miehittämätöntä lennokkia, joista 1688 on pyö-

riväsiipisiä ja 38 kiinteäsiipisiä. 132 yksikköä on varustettu lämpökameralla. (EMERCOM 

2022e.) Roffeyn mukaan ministeriö on osa Venäjän sotilastiedustelurakennetta (2016, 21). 

Puolisotilaallisten kaivospelastusjoukkojen kokonaisuus koostuu 18:sta kaivospelastusosas-

tosta, jotka jakautuvat yhteensä 48 pelastusjoukkueeseen ja 25 pelastuspisteeseen. Joukkoja toi-

mii 35:n aluesubjektin alueella. Joukkojen tehtävä on ylläpitää välitöntä toimintavalmiutta ja 

poistaa kaivoksissa syntyvät hätätilanteet sekä osallistua kehitys- ja koulutustyöhön. (EMER-

COM 2022a.)  

Hätätilanneministeriön joukkojen operatiivista käyttöä johdetaan yhdestä kansallisesta ja 85:stä 

alueellisesta kriisinhallintakeskuksesta. Kansallisen kriisinhallintakeskuksen tehtäviä ovat esi-

merkiksi valtion hätätilannejärjestelmän päivittäisen toiminnan koordinointi, maa-alueen ja 

kohteiden valvonta, väestön ja viranomaisten varoittaminen, hätätilanneministeriön valmius-

joukkojen saatavuuden ja valmiuden valvominen sekä tiedon välittäminen alajärjestelmien vä-

lillä. (EMERCOM 2022a.) Jokaisessa federaatiopiirissä taas on yksi päähallinto, joka toimii 

federaatiopiiriin kuuluvien alueellisten päähallintojen johtoelimenä. Esimerkiksi luoteisessa fe-

deraatiopiirissä Pietarin päähallinto toimii sekä Pietarin liittokaupungin, että luoteisen federaa-

tiopiirin johtoelimenä. (ibid.)  

Renzin mukaan ministeriön toimintaa Venäjällä ja sen ulkopuolella on kritisoitu vähemmän 

kuin monia muita voimaministeriöitä, johtuen esimerkiksi ministeriön ihmishenkien pelastami-

seen tähtäävän toiminnan luonteesta (2018, 48). Pynnöniemen mukaan Venäjän julkinen kes-

kustelu voi kuitenkin suhtautua erittäin kriittisesti viranomaisten kykyyn hoitaa kriisitilanteita 

(2013, 18). Toisaalta myös ministeriön kansainvälinen maine koki kolauksen, kun hätätilanne-

ministeriötä käytettiin ”humanitaarisen avun” toimittamisessa Itä-Ukrainan Donbasiin vuonna 

2014. ETYJ, YK tai Ukrainan turvallisuusviranomaiset eivät saaneet venäläisiltä viranomaisilta 

selvyyttä toimituksien todellisesta sisällöstä. (Renz 2018, 48; Roffey 2016, 45–47.)  
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Roffeyn (2016, 227) mukaan vapaaehtoisista koostuvan pelastusyksikön kasvaminen yhdeksi 

maan suurimmista organisaatioista oli pitkälti Shoigun työn ansiota. Vuodesta 2012 alkaen Ser-

gei Shoigu on palvellut Venäjän puolustusministerinä. 

Roffeyn (2016, 67) mukaan onnettomuuksien torjunnassa on nähtävissä hidas muutos kohti 

lieventäviä ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, kun menneisyydessä onnettomuuksiin on lä-

hinnä reagoitu. Vuoden 2010 metsäpalojen ja maata 2000-luvulla rasittaneiden tulvien perus-

teella Roffey kuitenkin toteaa, että Venäjän kriisinhallintaa leimaa haluttomuus tehdä päätöksiä 

syytetyksi joutumisen pelossa ja osin ristiriitainen lainsäädäntö eri tasojen toimijoiden vastui-

den osalta (Roffey 2016, 63, 68).  

2.2.3 Kriittinen informaatioinfrastruktuuri 

Venäjällä kriittisen informaatioinfrastruktuurin suojaamisen kehitys on kulkenut hieman eri 

polkua ja aikajanaa kuin kriittisen tärkeiden ja potentiaalisesti vaarallisten kohteiden suojelu. 

Kari (2019, 81) on väitöskirjassaan jäljittänyt Venäjän kriittisen informaatioinfrastruktuurin 

suojelun kehityksen alkaneen vuoden 2000 informaatioturvallisuusdoktriinin julkaisun myötä. 

Kriittisen informaatioinfrastruktuurin määrittely kesti kuitenkin miltei kaksikymmentä vuotta, 

mihin Kari (2018b, 533) on ehdottanut osasyiksi informaatioturvallisuuden hallintaan liittyvän 

kamppailun turvallisuuspalvelu FSB:n, teknisen ja viennin valvonnan palvelun FSTEK:n ja 

Venäjän asevoimien välillä sekä epäselvyydet yksityisten toimijoiden vastuista infrastruktuurin 

suojelussa. Käännekohtia olivat vuoden 2016 informaatioturvallisuuden doktriinin sekä vuoden 

2017 kriittisen informaatioinfrastruktuurin turvallisuuslain julkaisut (ibid.).  

Kun länsimaissa puhutaan kyberavaruudesta, Venäjällä puhutaan informaatioavaruudesta tai     

-tilasta. Valtion virallisissa dokumenteissa suositaan kyberturvallisuuden sijaan termiä infor-

maatioturvallisuus. Venäläisestä näkökulmasta informaatioavaruudella on teknisen ulottuvuu-

den lisäksi kognitiivinen (psykologinen) ulottuvuus. Ristolaisen mukaan informatsionnoje pro-

tivoborstvo käännetään yleensä virheellisesti informaatiosodaksi. Oikea käännös olisi infor-

maatiovastakamppailu, sillä se ei rajoitu sota-aikaan. (Ristolainen 2017, 10–11.)  

Kriittiseen informaatioinfrastruktuuriin voidaan vaikuttaa teknisesti tai psykologisesti. Tekni-

nen vaikuttaminen kohdistuu kriittisen informaatioinfrastruktuurin ohjelmistoihin ja informaa-

tioon. Psykologinen vaikuttaminen kohdistuu kriittisen informaatioinfrastruktuurin käyttäjään 

ja toteutetaan esimerkiksi sosiaalisen median tai muiden internet-resurssien kautta. Vaikutta-

misella voidaan väliaikaisesti häiritä kriittisen informaatioinfrastruktuurin luotettavuutta, va-

kautta ja prosesseja. (Klimov et al. 2019.)  
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Kukkola on teoretisoinut Venäjän kriittisen informaatioinfrastruktuurin suojelua väitöskirjas-

saan (2020). Kukkolan rakentamassa sotilasstrategiseen viitekehykseen pohjautuvassa teoreet-

tisessa mallissa kriittinen informaatioinfrastruktuuri ja sen suojelu kuvataan yhdeksi seitse-

mästä alajärjestelmästä kansallisessa informaatioturvallisuuden ja -puolustuksen järjestelmien 

järjestelmässä. Alajärjestelmän osuus on löytää ja luokitella relevantti kansallinen informaa-

tioinfrastruktuuri ja saattaa ne valtion hallintaan joko valtionyhtiöittämisen tai yksityisyrityksiä 

koskevien vastuiden ja turvallisuusviranomaisten suorittaman valvonnan kautta. Tällä taataan 

kansallisen internetsegmentin toiminta, mikäli se kytketään irti globaalista internetistä. Lisäksi 

tällä taataan segmentin resilienssi informaatioteknologisia uhkia vastaan. (Kukkola 2020, 363–

364.)  

Venäläisessä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyössä yksityiset toimijat maksavat itse kriit-

tisten informaatioinfrastruktuuriensa suojauksen. Kukkolan mallissa kriittisen informaa-

tioinfrastruktuurin suojelun osajärjestelmän funktio on legitimoida, valtuuttaa ja järjestää val-

tion kontrolli internetistä sekä mahdollistaa internetin (infrastruktuurin) muotoilu valtion ulko-

rajojen mukaisesti. (Kukkola 2020, 363–364.) 

Venäjällä käytössä oleva termi kriittiselle informaatioinfrastruktuurille on sama kuin länsi-

maissa – критическая информационная инфраструктура. Kari (2018a, 551) on tutkinut vuo-

sien aikana useasti muuttuneiden määritelmien kehitystä. Tämän tutkielman kannalta olennai-

sin on voimassa oleva määritelmä, minkä mukaan kriittinen informaatioinfrastruktuuri tarkoit-

taa kriittisen informaatioinfrastruktuurin kohteita sekä niiden vuorovaikutuksen organisointiin 

käytettäviä sähköisiä viestiverkkoja (Laki 2017, artikla 2/6). Näitä kohteita ovat tietojärjestel-

mät, tietoliikennejärjestelmät sekä kriittisen informaatioinfrastruktuurin toimijoiden automaat-

tiset valvontajärjestelmät (Laki 2017, artikla 2/7.). Kriittisen informaatioinfrastruktuurin toimi-

joiksi (ven. subjekt) taas luetellaan valtion elimet, virastot, oikeushenkilöt, ja (tai) yksityisyrit-

täjät, joille kuuluu omistusoikeudella tai muulla laillisella perusteella terveydenhuollon, tieteen, 

liikenteen, viestinnän, energian, pankkitoiminnan ja muiden rahoitustoiminnan alojen, poltto-

aine- ja energiakompleksin, atomienergian, puolustuksen, raketti- ja avaruusalan, kaivosalan, 

metalli- tai kemianteollisuuden piirissä toimivia tietojärjestelmiä, tieto- ja telekommunikaatio-

verkostoja tai teknologisten prosessien automaattisia valvontajärjestelmiä. Toimijoita ovat li-

säksi yksityisyrittäjät, jotka vastaavat näiden järjestelmien tai verkostojen yhteistoiminnasta 

(Laki 2017, artikla 2/8). Automaattisella valvontajärjestelmällä tarkoitetaan teknisiä ja tuotan-

tolaitteita sekä niiden prosesseja ohjaamaan ja hallitsemaan tarkoitettujen ohjelmistojen ja lait-

teistojen kokonaisuutta (Laki 2017, artikla 2/1).  



      

  

32 

Kari on tutkinut myös kriittisen informaatioinfrastruktuurin uhkakuvia. Kari ja Kuusisto (2017) 

analysoivat Venäjän kyberuhkakuvia artikkelissa Russia: A Cyber Fortress Besieged. Kriittisen 

informaatioinfrastruktuurin uhkien tuottajiksi (originator of threat) mainitaan ulkovaltojen tie-

dustelupalvelut, informaatioterrorismi, kyberrikollisuus, haitalliset luonnonilmiöt, terroristit ja 

terroristiorganisaatiot, ääriliikehdintä, sekä internetresurssien epätasainen jakautuminen (Kari 

& Kuusisto 2017, 598–599). Kirjoittajat summaavat, että analyysin perusteella Venäjän kybe-

ruhkan tuottajia ovat länsimaiset tiedustelupalvelut, terroristit sekä ääriliikehdintä. Eri hallin-

nonalat painottavat eri uhkia, mutta perusta uhkien kohteiden ja lähteiden osalta on sama. (Kari 

& Kuusisto 2017, 601.) 

Kukkola argumentoi, että Venäjän kansallisen internetsegmentin kehittämisellä vastataan aina-

kin terrorismin, rikollisuuden, valtion sisäisiin asioihin vaikuttamisen, informaatiotilan sotilas-

poliittisen käytön ja informaatiotilan hallitsemispyrkimysten sekä muiden valtioiden toteutta-

man teknologisen suvereeniuden rajoittamisen uhkiin (2020, 393–394.). Kukkolan mallissa 

kriittinen informaatioinfrastruktuuri on osa kansallista internetsegmenttiä, joten uhkat kohdis-

tuvat vähintään välillisesti myös informaatioinfrastruktuuriin.  

Kari on myös selvittänyt kriittisen informaatioinfrastruktuurin suojelun järjestelyjä. Karin 

(2018b, 536) mukaan ennen vuoden 2017 lakia kriittisen informaatioinfrastruktuurin suojelun 

vastuujako oli epäselvä, mutta sen jälkeen suojelu on nojannut FSB:n ja FSTEK:n väliseen työ- 

ja vastuunjakoon, kriittisen informaatioinfrastruktuurin kategorisointiprosessiin sekä Gos-

SOPKA:n hyödyntämiseen. 

FSB on Neuvostoliiton valtiollisen turvallisuuspalvelun KGB:n jälkeläinen. Nykyään FSB:n 

tehtäviin kuuluu lainvalvonta, vastatiedustelu, kotimaan valvonta, sisäisen tiedustelun tehtäviä 

sekä kyber- ja internetvalvontaa. Kriittisen informaatioinfrastruktuurin suojeluun liittyvissä toi-

missa FSB:n tärkein tehtävä on GosSOPKA:n operointi. (Kari 2018b, 536–537.)  

FSTEK on liittovaltion alainen elin, joka tuottaa turvallisuutta valtion informaatioturvallisuu-

den kannalta tärkeille tieto- ja viestiliikenneinfrastruktuureille. Sen tehtäviin kuuluu Venäjän 

kriittisen informaatioinfrastruktuurin turvallisuuden takaaminen, tekninen vastatiedustelu, in-

formaation tekninen suojelu ja lisäksi toimet viennin valvonnan piirissä. (Kari 2018b, 536.) 

Vuonna 2013 presidentti Putin antoi FSB:lle määräyksen perustaa valtionjärjestelmä Venäjän 

informaatioresursseja vastaan kohdistettujen tietokonehyökkäysten havaitsemiseksi, torju-

miseksi ja seurausten poistamiseksi. Järjestelmän nimeksi annettiin GosSOPKA. Viranomainen 

FSTEK kartoittaa ja luokittelee kriittisen informaatioinfrastruktuurin kohteet ja koostaa niistä 
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listan. Lisäksi FSTEK määrittää kriittisen informaatioinfrastruktuurin toimijoita koskevat suo-

jautumisvaatimukset. Kriittistä informaatioinfrastruktuuria suojataan GosSOPKA:n avulla. Jär-

jestelmän tehtävä on suojata Venäjän informaatioresurssit sekä taata informaatioresurssien va-

kaa toiminta tietokonehyökkäyksen tapahtuessa. FSB operoi järjestelmän kansallista tietoko-

nehyökkäysten koordinaatiokeskusta. Myös federaatiopiireillä ja aluesubjekteilla on keskukset, 

joita operoi FSB, muut valtion elimet tai yritykset. Keskusten tehtäviä ovat kerätä ja analysoida 

informaatiota tietokonehyökkäyksistä, vastata uhkiin ja poistaa hyökkäysten seuraukset. (Kari 

2019, 59–61.) 

Vuoden 2017 laissa säädetään kriittisen informaatioinfrastruktuurin kohteiden tunnistamisesta, 

kategorisoinnista, raportoinnista ja kohteiden tallentamisesta valtion valvontajärjestelmään. 

Kari (2018b, 537) on kyseisen lain ja kriittisen informaatioinfrastruktuurin kategorisointia kos-

kevan hallituksen aloitteen perusteella tiivistänyt luokitteluprosessin kulun. Ensimmäisessä 

vaiheessa kriittistä informaatioinfrastruktuuria hallinnoiva toimija itse identifioi ja kategorisoi 

hallinnoimansa kohteet FSTEK:n ohjeiden mukaisesti. Tärkeimmät kriittisen informaatioinfra-

struktuurin kohteet luokitellaan kategoriaan I, II tai III. Kategoria määräytyy kohteen sosiaali-

sella, poliittisella, taloudellisella ja ympäristöllisellä merkityksellä maan puolustukselle, valtion 

turvallisuudelle ja oikeusjärjestykselle. Kategoria I on merkittävimmille kohteille. (Ibid.) Sosi-

aalinen merkitys määräytyy mahdollisen vahingon seurauksilla väestön elämälle ja terveydelle, 

toimintakyvyn turvaaville kohteille, liikenneinfrastruktuurille, viestintäverkostoille sekä julkis-

ten palveluiden saatavuudelle. Poliittinen merkitys määräytyy arviolla vahingon vaikutuksista 

Venäjän ulko- ja sisäpolitiikkaan. Taloudellinen merkitys arvioidaan kriittisen informaa-

tioinfrastruktuurin toimijoihin tai Venäjän budjettiin kohdistuvan suoran tai epäsuoran vahin-

gon laajuudella. Ympäristön merkitys arvioidaan onnettomuudesta ympäristölle aiheutuvan va-

hingon laajuuden kautta. Jos kohteen vikaantumisen arvioidaan johtavan alle 50 henkilön louk-

kaantumiseen tai kuolemaan, kohde kuuluu kategoriaan III. Arvio yli 500 hengen loukkaantu-

misesta tai kuolemasta luokitellaan kategoriaan I. (Kari 2018b, 537.) 

Luokittelun suoritettuaan kriittisen informaatioinfrastruktuurin toimija toimittaa listan 

FSTEK:lle, joka lisää kohteet tietokantaansa. Rekisteriin kirjataan muun muassa kategorioiden 

I–III kohteet toimijoineen, tietoa kohteen suhteesta tietoliikenneverkostoihin sekä kohteen suo-

jaamiseksi tehdyt toimenpiteet. FSTEK toimittaa tiedon FSB:lle, joka käyttää tietoa Gos-

SOPKA:n operoinnissa. Lisäksi FSTEK tekee yhteistyötä viestintä- ja informaatioministeriön 

sekä Venäjän keskuspankin kanssa suojelun onnistumiseksi. (Kari 2018b, 537.) 

Kriittisen informaatioinfrastruktuurin suojeluun Venäjällä on tutkimusten perusteella kiinni-

tetty merkittävästi huomiota viime vuosina. Huomio näkyy strategioiden, doktriinien, lakien ja 
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muiden ohjausdokumenttien määrässä ja sisällössä sekä käytännön toimenpiteissä. Kehitys on 

vastaavaa länsimaisen kehityksen kanssa, missä kriittisen infrastruktuurin suojelun painopis-

teen käsitetään enenevissä määrin siirtyneen kybermaailmaan.  

2.3 Venäjän kansallinen turvallisuus 

Buzan (et al. 1999, 119) on huomauttanut, että kansallisella turvallisuudella ei aina välttämättä 

viitata kansan turvallisuuteen – sen sijaan fokus voi olla valtiossa ja sen politiikan sekä talouden 

sektoreissa. Turvallisuuskin on yleistermi, jolla on ilmeinen merkitys, mutta vaihteleva muoto. 

Se voidaan käsittää esimerkiksi selviytymiseksi eksistentiaalisilta uhkilta (Buzan et al. 1999, 

27).  

Max Weberin klassisen määritelmän mukaan valtio on inhimillinen yhteisö, jolla on tietyllä 

maantieteellisellä alueella legitiimi fyysisen väkivallan käytön monopoli (Weber 2009, 70–71). 

Usein kansalaisten turvallisuuden takaaminen katsotaan yhdeksi, ellei tärkeimmäksi valtion 

ydintehtävistä (kts. esim. Beck 2009, 11). Venäjän valtion kohdalla tämä tarkoittaa maailman 

laajimman maan alueelle (yli 17 miljoonaa neliökilometriä) ja sen ulkopuolelle levittäytyneiden 

kansalaisten (kaikkiaan yli 144 miljoonaa) turvaamista. Koska Venäjän valtio vastaa alueensa 

ja väestönsä turvallisuudesta, sen tehtäviin lukeutuu myös esimerkiksi potentiaalisesti vaaral-

listen kohteiden suojelu (Akimov & Lesnyh & Radajev 2004, 28).  

Turvallisuutta vastaava venäjän kielen sana bezopasnost muodostuu sanoista bez (ilman, vailla) 

ja opasnost (vaara). Serguninin mukaan venäläisessä uhkasanastossa paljon käytettyjä termejä 

ovat ugroza (uhka), vyzov (haaste) ja risk eli riski. Uhka on selkeä vaara yksilön tai valtion 

turvallisuudelle, haaste taas vaaraa heikompi tekijä, joka kuitenkin edellyttää toimenpiteitä. 

Riski on potentiaalinen uhka ja haaste. (Sergunin 2011, 276.)   

Vaikka venäläinen lähestymistapa kansallista turvallisuutta kohtaan on vuosisatojen kuluessa 

muuttunut moneen otteeseen, se on perinteisesti nähty synonyyminä Venäjän valtion turvalli-

suudelle (Balujev 2018, 145). Neuvostoliitossa puhuttiinkin kansallisen turvallisuuden sijaan 

Neuvostoliiton tai valtion turvallisuudesta (Sergunin 2003, 11).  

Venäjällä kansallisen turvallisuuden käsite (natsionalnaja bezopasnost) liitettiin juridiseen ja 

poliittiseen diskurssiin alun perin vuoden 1992 turvallisuuslaissa lainasanana länsimaisesta po-

liittisesta tieteestä (Balujev 2018, 148). Laissa kansallisen turvallisuuden ”objekteiksi” määri-

tettiin henkilö vapauksineen, yhteiskunta materiaalisine ja henkisine arvoineen sekä valtio ja 

sen perustuslaillinen järjestys, suvereenius sekä alueellinen koskemattomuus (Balujev 2018, 
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148–149). Määritelmä on sittemmin poistunut turvallisuuslaista, mutta lisätty kansallisen tur-

vallisuuden strategioihin.  

Turvallisuuslakia edeltävä aikana kansallinen turvallisuus ei ollut akateeminen teema, vaikka 

aihetta sivuttiinkin muissa oppiaineissa – Neuvostovallan aikana kansallinen turvallisuus ja 

kansalliset intressit nähtiin porvarillisina ja muiden valtioiden imperialistisia strategioita palve-

levina käsitteinä (Sergunin 2003, 11; Balujev 2018, 149).  

Turvallisuuslain ja vuoden 1997 kansallisen turvallisuuden konseptio -dokumentin sekä sitä 

seuranneiden kansallisen turvallisuuden strategioiden myötä kansallisesta turvallisuudesta ja 

kansallisista intresseistä on kuitenkin tullut vakiokäsitteitä Venäjän ulkopoliittisten ja kansalli-

sen turvallisuuden suuntaviivojen määrittelyssä. Balujevin mukaan kansallisessa turvallisuu-

dessa ei ole kyse vain uhkien torjumisesta, vaan myös yksilön oikeuksiin ja vapauksiin, yhteis-

kunnan materiaalisiin ja henkisiin arvoihin, perustuslailliseen järjestykseen, kansalliseen suve-

reniteettiin sekä valtion alueelliseen koskemattomuuteen liittyvien seikkojen kehittämisestä ja 

vahvistamisesta. (Balujev 2018, 147–149.) 

Armeijakenraali Mahmut A. Garejevin (2008, 8) mukaan kansallisen turvallisuuden yhteydessä 

sanaa kansallinen (ven. natsionalnyi) ei käytetä etnisessä mielessä, vaan kaikki kansat kattavana 

käsitteenä (obštšenarodnyi). Kansakunta (natsija) on kansa (narod), jolla on valtiojärjestelmä. 

Ennen kansallisen turvallisuuden käsitteen omaksumista, Venäjän turvallisuus oli kokonaisuu-

dessaan vain valtion asia. Vuoden 1992 turvallisuuslaki laajensi käsitettä valtiosta siviileihin 

yksilön ja yhteiskunnan turvallisuuden nimissä. Kansalliseen turvallisuuteen liittyvän teoreet-

tisen tiedon kohteena on kansalliset intressit ja valtion sekä yhteiskunnan toimet kansallisen 

turvallisuuden takaamiseksi. Armeijakenraalin mukaan kansallinen turvallisuus tulkitaan 

yleensä ensinnäkin maan kehitykseksi ja toisaalta tämän kehityksen mahdollistamiseksi takaa-

malla maan turvallisuus. Nämä toimet toteutetaan tiettyjen kansallisten päämäärien, ideoiden 

ja muiden hengellisten tekijöiden perusteella, jotka yhdessä taloudellisten ja muiden materiaa-

listen tekijöiden kanssa määrittävät maan kansalliset intressit. Kansalliset intressit ovat joukko 

tarpeita, joiden tyydyttäminen takaa yksilön, yhteiskunnan ja valtion olemassaolon ja mahdol-

listaa niiden kehityksen. (Garejev 2008, 9.) 

Garejevin mukaan kylmän sodan päättymistä seuranneesta jännitteiden laskusta huolimatta Ve-

näjää uhkaa ensinnäkin tiettyjen kansainvälisten voimien politiikka Venäjän itsenäisyyden riis-

tämiseksi, sen sisäisiin asioihin sekaantumiseksi ja sen taloudellisten ja muiden kansallisten 

intressien loukkaamiseksi. Tämän johdosta kansallisen turvallisuuden takaamisen ensisijaisena 

tehtävänä tulee olla muiden valtioiden poliittisten, taloudellisten, ideologisten, psykologisten, 
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informationaalisten, tiedustelun, vastatiedustelun, terrorististen ja muiden Venäjän kansallisen 

turvallisuuden heikentämiseksi suunnattujen keinojen torjuminen ja ei-sotilaallisten keinojen 

maksimaalinen hyödyntäminen. (Garejev 2008, 13.) 

Toinen ja suurin uhka on ydinaseiden käyttö Venäjää vastaan. Ydinaseiden uhkan torjuminen 

vaatii luotettavan strategisen pidäkkeen (сдерживание). (Garejev 2008, 13.) Yhdysvaltalaisen 

CNA:n mukaan tärkeä osa Venäjän omaa strategisen pidäkkeen konseptia on maan ydinasear-

senaali, jota voidaan käyttää vastustajan kriittisen tärkeiden kohteiden tuhoamiseen tai sillä uh-

kaamiseen (Kofman et al. 2020, 10). Toisaalta kirjoittajat toteavat venäläisten sotateoreetikoi-

den ajattelevan, että konfliktin eskaloitumisen hallinnassa myös strategisilla konventionaalisilla 

asejärjestelmillä on oma paikkansa. Niitä voidaan käyttää joustavasti vastustajan sotilas- ja ta-

lousjärjestelmien kriittisten kohteiden vahingoittamiseksi erityisesti alemman tason konflik-

teissa. Riittävää vahinkoa aiheuttamalla on tarkoitus saada vastustaja keskeyttämään vihamie-

linen toiminta. Tämän epäonnistuessa siirrytään tarvittaessa ydinaseisiin. (Kofman et al. 2020, 

53–59.) 

Kolmas Garejevin nimeämä uhka muodostuu kilpailusta asejärjestelmien kehittämiseksi, Ve-

näjän ja sen liittolaisten rajojen lähistöllä erityisesti Naton laajenemisen seurauksena olevista 

sotilaallisista joukoista sekä vihamielisestä informationaalisesta ja informaatiopsykologisesta 

toiminnasta. Armeijakenraalin mukaan tämä vaatii korkeaa taistelukykyä ja -valmiutta Venäjän 

federaation sotilaalliselta organisaatiolta. Sisäisistä uhkista vaarallisimpia ovat Venäjän alueel-

lista koheesiota uhkaavat terroristi-, separatisti- ja nationalistiliikkeet. Lisäksi kenraalin mu-

kaan sisäisiä konflikteja ruokitaan yleensä ulkopuolelta. (Garejev 2008, 14.)  

Garejevin (2008, 14) mukaan uhkan lähteestä riippuen voidaan tunnistaa erilaisia turvallisuuk-

sia: turvallisuus luonnon aiheuttamilta uhkilta sekä turvallisuus antropogeenisiltä, sosiaalisilta 

ja demografisilta uhkilta. Turvallisuudet voidaan jakaa alalajeihin, kuten yhteiskunnan turval-

lisuuteen, energiaturvallisuuteen ja biologiseen turvallisuuteen (ibid.). Armeijankenraalin ku-

vaama turvallisuuksien malli löytyy kuvasta 3.   
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Kuvio 3. Kansallisen turvallisuuden rakenne Garejevin (2008, 22) mukaan. 

Samassa vuoden 2008 artikkelissa Garejev ehdottaa käytännön toimenpiteeksi strategisen suun-

nittelutoiminnan aloittamista kansallisen turvallisuuden takaamiseksi käytännössä (Garejev 

2008, 1–2). Vuonna 2009 julkaistiinkin Venäjän Federaation strategisen suunnittelun perus-

teasiakirja ja nykyään kansallisen turvallisuuden strategiat tuotetaan osana Venäjän strategisen 

suunnittelun prosessia. Eri ministeriöt vastaavat suunnittelusta omissa sektoreissaan, ja vastuu 

strategiseen suunnitteluun liittyvien lakien valmistelusta on talousministeriöllä (Monaghan 

2017, 21). Strategisen suunnittelun politiikkaa johtaa presidentti, joka myös määrittää strategi-

sen johtamisen tavoitteet ja tehtävät Venäjän federaatiossa. Lisäksi presidentti organisoi julki-

sen vallan elinten yhteistoiminnan strategisen suunnittelun piirissä. (Valtion politiikka 2021.) 

Kansallisen turvallisuuden piirissä strategisesta suunnittelusta vastaa turvallisuusneuvosto 

(Laki 2014, artikla 10/4/1). Turvallisuusneuvostoa johtaa Venäjän Federaation presidentti, joka 

antaa suunnat, päämäärät ja prioriteetit kansallisen turvallisuuden takaamiseksi sekä hyväksyy 

strategiat, konseptiot, doktriinit ja muut strategiset suunnitteludokumentit (Laki 2014, artikla 

10/1/2-5; Laki 2010, artikla 8/1–3).  

Tutkija Edwin Baconin luonnehtii turvallisuusneuvostoa tärkeäksi foorumiksi, jossa Venäjän 

valtiovallan poliittisen, juridisen, asevoima- ja tiedustelupuolen edustajat kokoontuvat keskus-

telemaan ja muodostamaan poliittisia linjauksia laajalla aihevalikoimalla (2019, 120). Neuvos-

ton pysyviä ja muodollisesti tasavertaisia jäseniä vuoden 2021 lopussa ovat Venäjän presidentti, 

turvallisuusneuvoston pääsihteeri, liittoneuvoston puhemies, presidentin erityisedustaja, FSB:n 

ja ulkomaantiedustelu SVR:n johtajat, sisä-, ulko-, pää- ja puolustusministerit, presidentinhal-

linnon johtaja sekä duuman puhemies. (Bacon 2019, 120; Scrf.gov.ru/ 2022.) 
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Tietyn aiheen ottaminen käsittelyyn turvallisuusneuvostossa merkitsee aiheen osoittamista tur-

vallisuusuhkaksi. Turvallisuusneuvoston antama huomio tarkoittaa myös kyseisen aiheen nos-

tamista hallituksen yläpuolelle ja erityisen tärkeään asemaan. Tämä mahdollistaa poikkeuksel-

listen toimien legitimoinnin uhkaan vastaamiseksi. Aiheista vastaavien ministeriöiden odote-

taan noudattavan neuvoston linjauksia. (Bacon 2019, 123–124.) Tätä prosessia, missä turvalli-

suusneuvosto kuvaa tietyn ilmiön tai aiheen turvallisuusuhkaksi ja pyrkii siten kasvattamaan 

valtion vaikutusvaltaa sen hallitsemiseksi, voidaan kutsua turvallistamiseksi (Bacon 2019, 123; 

Buzan et al. 1998, 23–26).  

Osana strategisen suunnittelun prosessia turvallisuusneuvosto laatii kansallisen turvallisuuden 

strategiat. Vuonna 1997 allekirjoitettiin ensimmäinen kansallisen turvallisuuden konseptio 

(myöhemmin strategia), joka on päivitetty vuosina 2007, 2009, 2015 ja 2021. Uusimmassa stra-

tegiassa (2021, artikla 5/1) kansallisen turvallisuuden määritelmä on  

Venäjän federaation kansallisten intressien turvattu tila (status, ven. sostojanije) 

ulkoisia ja sisäisiä uhkia kohtaan, jonka puitteissa taataan kansalaisten perustus-

lailliset oikeudet ja vapaudet, heidän arvokas elämänlaatunsa ja elintasonsa, si-

viilien välinen rauha ja yhteisymmärrys maassa, Venäjän federaation suvereni-

teetin, sen itsenäisyyden ja valtiollisen koskemattomuuden, sekä maan sosiaalis-

taloudellisen kehityksen vartiointi.  

Strategiassa (2021, artikla 5/2) kansalliset intressit on määritelty yksilön, yhteiskunnan ja val-

tion objektiivisesti merkittäviksi turvallisuuden ja kestävän kehityksen tarpeiksi. Kahdeksaan 

lohkoon jaetuista intresseistä on johdettu yhdeksän strategista kansallista prioriteettia, jotka toi-

meenpannaan keskittämällä julkisten viranomaisten sekä yksityisten organisaatioiden ja insti-

tuutioiden resurssit. Prioriteetit ovat 1) väestöstä huolehtiminen ja ihmispotentiaalin kehittämi-

nen, 2) maanpuolustus, 3) valtion ja yhteiskunnan turvallisuus, 4) informaatioturvallisuus, 5) 

taloudellinen turvallisuus, 6) tieteellisteknologinen kehitys, 7) ekologinen turvallisuus ja jär-

kevä luonnonvarojen käyttö, 8) perinteisten venäläisten hengellismoraalisten arvojen, kulttuu-

rin ja historiallisen muistin suojelu sekä 9) strateginen tasapaino ja osapuolia hyödyttävä kan-

sainvälinen yhteistyö. (Strategia 2021, artikla 26.) 

Venäläisen Aleksandr Goltsin mukaan Venäjästä on tullut militaristinen valtio, jossa sotilaalli-

nen ajattelu ja sotilaalliset arvo ovat tunkeutuneet kaikille yhteiskunnan osa-alueille. Presidentti 

Putin on luonut ”vallan vertikaalin”, jossa valta on keskitetty presidentille ja poliittista järjes-

telmää johdetaan sotilaallisen hierarkkisesti. Goltsin mukaan presidentin valta on niin 
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keskitettyä, että vuoden 2014 Krimin liittämisoperaatio perustui Putinin henkilökohtaiseen pää-

tökseen. (Golts 2018, 9–10.)  

Tallinnan teknillisen yliopiston ja Tarton yliopiston tutkijat Mölder ja Sazonov esittävät, että 

Putinin valtakaudella eurooppalaista turvallisuusarkkitehtuuria on Venäjällä ryhdytty tarkaste-

lemaan hobbeslaisesta näkökulmasta. Tällä tutkijat tarkoittavat sodan omaksumista pysyväksi 

olotilaksi keskenään kilpailevien toimijoiden välillä, jota ohjaavat kilpailun, epävarmuuden, ja 

gloorian periaatteet. Tämän logiikan voi havaita implisiittisesti Venäjän doktriineista – niissä 

lännelle määritetään vihamielisiä aikeita ja näin oikeutetaan omat sotavalmistelut. (Mölder & 

Sazonov 2018, 310.)  

Thomas Hobbes (1588–1679) oli poliittinen filosofi. Tutkija Mikko Jakosen mukaan hobbes-

laisessa maailmassa ihmiset elävät lähtökohtaisesti ”luonnontilassa”, jota leimaavat väkivaltai-

nen yhteenotto ja sellaiseen valmistautuminen. Myös ihmisyhteisöt elävät lähtökohtaisesti oi-

keudettomassa ja turvattomassa luonnontilassa. (Jakonen 2012, 222–226.) Luonnontilan epä-

toivosta päästään eroon yhteiskuntasopimuksella, jossa Jakosen sanoin ”jokainen ihminen luo-

puu oikeudestaan vastustaa toisia ihmisiä ja antaa suvereenille oikeuden hallita itseään” (2012, 

228). Suvereenin on käytettävä valtaansa turvatakseen kansan hyvinvoinnin ja turvallisuuden. 

Tämän päämäärän eteen on voitava muun muassa harjoittaa sensuuria, väkivaltaa ja suvereeniin 

kohdistuvan kritiikin tukahduttamista. Koska ihmiset ovat yhteiskuntasopimuksella luovutta-

neet oikeutensa suvereenille, niin suojellakseen kansan turvallisuutta, suvereenilla on paradok-

saalisesti oikeus viime kädessä tappaa suvereenin tahtoon taipumaton alamainen. (Jakonen 

2012, 226, 231.) 

Hobbesia pidetään yhtenä tärkeimmistä teoreetikoista kansainvälisten suhteiden klassisen rea-

lismin koulukunnassa. Hobbesille myös valtioiden väliset suhteet olivat luonnontilaisia, eli 

anarkistisia. Toisin kuin yksilö, valtio ei voi luovuttaa oikeuttaan itsemääräämiseen, sillä sa-

malla se luopuisi luonnonoikeudestaan puolustaa kansansa turvallisuutta keinolla millä hy-

vänsä. (Jakonen 2012, 232.) Tästä seuraa anarkia, missä valtiot näkevät toisensa vihollisina ja 

pyrkivät selviytyäkseen maksimoimaan voimansa. Kollektiivisia pyrkimyksiä rauhaan ja va-

kauteen ei ole olemassa, ja valtiot vertailevat toisiaan niiden hallussa olevan voiman kautta. 

Kansainvälisessä järjestelmässä määräävät valtiot ja niiden kansalliset intressit kansainvälisten 

instituutioiden sijaan. Mölderin ja Sazonovin mukaan nämä ovat klassisen realismin paradig-

moja. (Mölder & Sazonov 2018, 311.) Venäjän poliittisissa strategioissa kansalliset intressit 

onkin nostettu kansainvälisen järjestelmän luomien vastuiden yläpuolelle. Lisäksi Venäjällä on 

ollut tapana tulkita demokraattinen liikehdintä entisissä neuvostotasavalloissa uhkaksi kansal-

lisille intresseille. (Mölder & Sazonov 2018, 314, 315.)   
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Mölder ja Sazonov nostavat esiin Venäjän yleisesikunnan päällikkö Valeri Gerasimovin puheen 

vuodelta 2013, jossa kuvattiin epälineaarista sotilasstrategiaa. Siinä sodan ja rauhan väliset erot 

katoavat, sotia ei julisteta ja näkyvät ja peiteoperaatiot valjastetaan tukemaan toisiaan. Käytän-

nössä tämä on ilmennyt esimerkiksi informaatio-operaatioiden yhdistämisessä Ukrainaa vastaa 

suunnattuihin sotilaallisiin operaatioihin. (Mölder & Sazonov 2018, 319, 327.) Tutkijoiden mu-

kaan Venäjä noudattelee aggressiivisessa strategiassa rajanaapureitaan kohtaan Hobbesin peri-

aatteita ja klassisen realismin paradigmoja. Epälineaaristen strategioiden käyttäminen Krimin 

valtauksessa ja Ukrainan sodassa viittaa Venäjän omaksuneen hobbeslaisen poliittisen kulttuu-

rin, jossa ”pysyvä kaikkien sota kaikkia vastaan ottaa keskeisen roolin kansainvälisen järjestel-

män turvattomuuden ja epävakauden maksimoinnissa.” (Mölder & Sazonov 2018, 326.) 

2.4 Yhteenveto 

Edellä mainittujen tietojen perusteella voidaan tiivistää, että kriittiset infrastruktuurit ovat jär-

jestelmiä, joilla taataan ihmisyhteisöjen selviäminen. Kriittisen infrastruktuurin suojelun teh-

tävä on 1) etsiä ja löytää yhteiskuntien teknologiset haavoittuvuudet 2) poistaa haavoittuvuudet 

tai vähentää haavoittuvuuksien aiheuttamaa riskiä. Käsitettiin kriittinen infrastruktuuri fyysi-

sinä rakennelmina ja digitaalisina ohjelmistoina vai yhteiskunnan elintärkeinä toimintoina, ja 

puhutaanko sen yhteydessä suojelusta vai resilienssistä, päämääränä on ihmisyhteisöjen nor-

maalin elämän jatkuvuuden kannalta tärkeiden toimintojen turvaaminen. Suojelun kohteiksi 

voidaan käsittää esimerkiksi yksittäisiä laitteita, rakennelmia ja ohjelmistoja softwaren ja hard-

waren hengessä, mutta toisaalta myös näistä laitteista, rakennelmista ja ihmisistä koostuvia 

isompia kokonaisuuksia, kuten terveydenhuolto tai tavaroiden ja palveluiden liikkuvuuden kan-

nalta kriittiset logistiset toimitusketjut. Metatasolla voidaan puhua myös elämäntyylin ja elä-

mänlaadun suojelusta: Jos ihmisyhteisön elämäntyyli perustuu esimerkiksi ihmisten, tavaran ja 

palveluiden saatavuudelle – siis liikkeelle – yhteisön elämäntyyliä uhkaa tämän liikkeen pysäh-

tyminen. Määritelmät jatkavat muuntumistaan erityisesti resilienssiin tähtäävien toimien kehit-

tyessä, kuten EU:n direktiivi (2020) osoittaa.   

Venäjällä käytössä olevissa käsitteissä ja määritelmissä on eroja länsimaisiin. Osaa Venäjällä 

käytössä olevista käsitteistä ei tunneta länsimaissa, ja toisin päin. Kriittinen informaatioinfra-

struktuuri ymmärretään Venäjällä osin samoin kuin länsimaissa. Venäläiseen käsitykseen sisäl-

tyy kuitenkin elementtejä, jotka länsimaissa liitetään informaatiovaikuttamisen tai -sodan kä-

sitteisiin.  

Kansallisen turvallisuuden käsite on vakiintunut venäläiseen turvallisuuspolitiikkaan. Käsitteen 

ytimeen on määritelty kansalliset intressit, eli yksilön, yhteiskunnan ja valtion turvallisuus sekä 
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kestävä kehitys. Ne turvataan sisäisiltä ja ulkoisilta uhkilta. Kansallinen turvallisuus määritel-

lään presidentin johtaman turvallisuusneuvoston toimesta osana strategisen suunnittelun pro-

sessia. Kansallisen turvallisuuden rakenne muuttuu ja kehittyy, kun turvallisuusneuvosto ottaa 

uusia asioita käsittelyynsä ja pyrkii saattamaan ne valtiollisen kontrollin alaisiksi. Käytännössä 

presidentillä on paljon valtaa siinä, mihin suuntaan kansallista turvallisuutta viedään. Presi-

dentti Putinin valtakaudella Venäjän käsityksen kansainvälisestä järjestelmästä on esitetty saa-

neen hobbeslaisia piirteitä.  

Venäjällä kriittisen infrastruktuuriin liittyvät käsitteet ymmärretään osin eri tavoin kuin länsi-

maissa, tai vastaavia käsitteitä ei yksinkertaisesti ole. Kriittinen infrastruktuuri väljänä viiteke-

hyksenä tarjoaakin työkalut eritellä venäläisiä toimia ja puhua niistä länsimaisin käsittein, mutta 

ei välttämättä työkaluja näiden toimien selittämiseksi.   
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3 METODOLOGIA 

3.1 Ontologia ja epistemologia 

Tieteenfilosofiset taustaoletukset tutkittavan todellisuuden luonteesta, eli ontologiasta, sekä tut-

kimuksen tiedon luonteesta, epistemologiasta, ohjaavat tutkimuksen tekemistä, raportin kirjoit-

tamista sekä raportin retoriikkaa (Kakkuri-Knuuttila & Heinlahti 2006, 131). Tieteenfilosofis-

ten taustaolettamuksien lisäksi tutkimukseen vaikuttaa tutkija itse: ikä, sukupuoli, perhe- ja 

koulutustausta monen muun asian ohella. Halusimme tai emme, olemme taipuvaisia katsomaan 

esimerkiksi yhteiskuntaa omien, subjektiivisten silmälasiemme läpi. Näistä taustalla vaikutta-

vista seikoista on myös käytetty termiä metateoriat. (Sipilä & Koivula 2013, 15.) 

Erilaisten tulkintojen lisäksi kokemuksemme olemassaolosta perustuu erilaisiin totuuskäsityk-

siin (Saunders et. al. 2012, 126-132, Sirénin & Pekkarisen 2017, 3 mukaan.) Ontologia pyrkii 

vastaamaan kysymyksiin mitä x on tai miten x on. Ontologiset valinnat tarkoittavat esimerkiksi 

käsityksiä siitä, mistä tutkittavan ilmiön, kuten turvallisuuden, nähdään koostuvan. Ontologisen 

realismin mukaan todellisuus on ihmisen tulkinnoista ja käsityksistä vapaa, ja todellisuus on 

olemassa tajunnasta riippumatta. (Sipilä & Koivula 2013, 7; Sirén & Pekkarinen 2017, 3.) 

Sosiaalinen ontologia taas tulkitsee sosiaaliset ilmiöt ihmisen rakentamiksi, jolloin useita todel-

lisuuskäsityksiä saattaa esiintyä yhdenaikaisesti (Sirén & Pekkarinen 2017, 3.). Tällöin yhtei-

nen todellisuuskäsitys ei ole vaatimus, toisin kuin realistisessa ontologiassa. Sosiaalisen onto-

logian piiriin kuuluvaa tutkimuskohdetta ei voi kuumentaa tai tökkiä, mutta sitä voi tulkita. 

Kohde siis on (realistinen ontologia), mutta se voi olla toisinkin (sosiaalinen ontologia). (Sirén 

& Pekkarinen 2017, 3-4.) 

Koska tämän tutkimuksen kohdetta, kriittisen infrastruktuurin suojelua, tarkastellaan siitä sa-

notun ja kirjoitetun kautta (esimerkiksi viranomaisdokumentit), mutta myös konkreettisten ra-

kennelmien kautta (esimerkiksi tehdaskompleksit), ei sosiaalinen tai realistinen ontologia yksin 

tarjoa toimivaa tieteenfilosofista viitekehystä. Realistinen ontologia ohjaa tutkijan toteamaan, 

että osa kriittisen infrastruktuurin rakennelmista, kuten ydinvoimaloista tai teollisuuslaitoksista, 

ovat kiistatta olemassa huolimatta tutkijan käsityksistä. Toisaalta tutkija ei voi kiistää sitä, ett-

eikö kriittinen, eli tässä yhteydessä ratkaisevan tärkeä, olisi täysin subjektiivinen seikka ja siten 

jonkun tai joidenkin tulkintaa siitä, mikä on ratkaisevan tärkeää. Tässä tutkielmassa näin ollen 

hyväksytään sekä realistinen, että sosiaalinen ontologia. 

Epistemologia kysyy, miten kohteesta on saatavissa tietoa. Tulkinnallisuus, eli epistemologinen 

relativismi, katsoo sosiaalisten ilmiöiden koostuvan subjektiivista käsityksistä. (Sirén & 
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Pekkarinen 2017, 3-4.) Relativismi tarkoittaa, että tieto on sosiaalisesti rakentunutta, konteks-

tisidonnaista ja erehtyväistä, ja tämän takia siihen pitää suhtautua kriittisesti (Sirén 2009, 25).  

Tässä tutkimuksessa turvallisuutta analysoidaan numeroiden ja arvoja saavien muuttujien sijaan 

esimerkiksi poliittisten linjadokumenttien kautta, joten tutkimus on luonteeltaan laadullinen ja 

lukeutuu sen johdosta aristoteeliseen tutkimusperinteeseen (Sirén & Pekkarinen 2017, 5). Aris-

toteeliseen tutkimusperinteeseen kytkeytyvän konstruktivismin (myös konstruktionismi tai so-

siaalinen konstruktivismi) mukaan tieto ja kokemukset rakentuvat yksilöiden välillä. Vaikka 

olisi siis olemassa ihmishavainnoista riippumaton maailma, käsitykset tuosta maailmasta ra-

kentuvat ihmisten välisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Terminä konstruktivismi on pe-

riytynyt latinan kielen sanasta construere, rakentaminen. (Rantapelkonen & Koistinen 2016, 

50.) Rantapelkonen ja Koistinen (2016, 50) tiivistävät, että konstruktivismissa todellisuus ja 

todellisuuden kohteiden merkitykset välittyvät kielessä. Intersubjektiivisessa, ihmisten väli-

sessä maailmassa, kielen avulla ajatellaan ja puhutaan asioista, joten pyrkimykset jäsennellä 

kielen avulla maailmaa rakentavat todellisuuden (ibid.) 

Konstruktivismi nojaa sosiaaliseen ontologiaan ja relativistiseen epistemologiaan, mutta hy-

väksyy realistisen ontologian. Lisäksi konstruktivismi tarjoaa työkaluja yhteiskunnalliseen tut-

kimukseen. (Siren & Pekkarinen 2017, 5-7.) Kansainvälisten suhteiden kontekstissa konstruk-

tivismissa katsotaan, että valtiot pyrkivät turvaamaan kansalaisensa, ja että valtiot ja kansain-

välinen järjestelmä ovat alati muuttuvia sosiaalisia konstruktioita (Sirén 2009, 49). Konstrukti-

oista puhutaan myös rakennelmina ja rakenteina.  

Konstruktivistisessa turvallisuuskäsityksessä uhkat eivät lymyä objektiivisessa todellisuudessa 

odottamassa löytämistään. Sen sijaan uhkat rakentuvat, kun turvallisuuteen liittyvät poliittiset 

toimijat ja auktoriteetit ovat mukana prosesseissa, joissa uhkille konstruoituu merkityksiä. (Jun-

tunen & Virta 2019, 70.) Kuten käsitykset ympäröivästä maailmasta, myös uhkakuvat rakentu-

vat ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa.  

Esimerkkinä konstruktivismin subjektiivisuudesta voisi pitää turvallisuuden käsitettä. Sama uu-

tinen pakolaiskiintiön kasvattamisesta voi aiheuttaa yhdessä suomalaisessa turvattomuuden 

tunteen ja toisessa turvallisuuden tunteen. Ensimmäinen on huolestunut suomalaisen kulttuuri-

perinteen katoamisesta ja jälkimmäinen helpottunut, kun mahdollisuus saada koko perhe sa-

maan maahan kasvaa. Konstruktivismissa Suomi, suomalainen ja suomalaisuus ovat ihmisten 

välisen vuorovaikutuksen tuloksena syntyneitä sosiaalisia rakenteita. 
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Vuorovaikutuksessa rakentuvia sosiaalisia rakenteita voidaan myös hyväksikäyttää esimerkiksi 

poliittisissa prosesseissa. Tohtori Jarno Limnéll (2009, 32) on kuvannut todellisuuden rakentu-

misen intentionaalisuutta esimerkillä turvallisuusselonteon valmisteluprosessista: Jättämällä 

selonteon valmisteluvaiheessa tiedostetun uhkan pois yleisölle julkaistavasta tekstistä, toimijat 

rakentavat itse sitä todellisuutta, jossa ne elävät ja toimivat. Valtion rakentamat uhkakuvat ovat-

kin valintasidonnaisia ja näillä viime kädessä poliittisilla valinnoilla ohjataan tietoisuutta 

(ibid.). 

Valtiot voivat legitimoida toimiaan eri tavoin ja eri päämäärin. Limnéllin (2009, 133) mukaan 

kansalaisille kommunikoitujen uhkakuvien pyrkimyksenä voi olla muun muassa uhkan hallin-

taan liittyvien keinojen (kuten taloudellisten resurssien tai oikeudellisten toimenpiteiden) legi-

timointi tai yhteiskunnallisen legitimaation rakentaminen valtion turvallisuuspolitiikan harjoit-

tamiselle, perustelemiselle ja kansalaisten sitouttamiselle.  

Bergerin ja Luckmanin (2003, 120) konstruktivismin perusteoksessa Todellisuuden sosiaalinen 

rakentuminen kaikkien sosiaalisten järjestelmien katsotaan olevan inhimillisen toiminnan his-

toriallisesti tuottamia rakennelmia. Merkityksiä välitetään merkeillä ja kieli on ihmisyhteisön 

tärkein merkkijärjestelmä (ibid., 46–47). 

Todellisuuden rakentamisen kautta kieli on avainroolissa myös legitimaatiossa. Bergerin ja 

Luckmanin (2003, 77–78) mukaan ”Legitimaatioiden rakennelma perustuu kieleen ja käyttää 

kieltä pääasiallisena välineenään.” Legitimaatiolla pyritään vallitsevien yhteiskunnallisten ins-

tituutioiden ylläpitämiseen, mutta joskus yhteiskunnallisia instituutioita muutetaan, jotta niistä 

tulisi legitiimimpiä (Berger & Luckman 2003, 146, 224). Legitimointia suorittavat elävät hen-

kilöt, ”joilla on konkreettinen yhteiskunnallinen asema ja konkreettisia yhteiskunnallisia intres-

sejä” (Berger & Luckman 2003, 133, 145). Kirjoittajat eivät suoranaisesti määrittele keitä nämä 

henkilöt ovat, mutta mainitsevat asiayhteydessä asiatuntijat, intellektuellit, prinssit ja ratkaise-

vien valta-asemien haltijat.   

Tässä tutkielmassa legitimaation ja uhkan käsitteet liittyvät siihen, miten Venäjän valtio legiti-

moi aineistossa linjattujen toimien tarpeellisuutta ja tavoitteita sekä toisaalta näihin ongelmiin 

synnytettyjä ratkaisuja. Koska legitimointia toteutetaan kielen avulla ja Venäjän hallinnon tuot-

tamat ohjausasiakirjat tulkitaan tässä tutkielmassa turvallisuustoimijoiden puheeksi, näistä oh-

jausasiakirjoista voidaan myös eritellä, miten niissä linjattujen toimien tarpeellisuutta perustel-

laan. Tällä tavoin erilaisten muutosten havaitseminen esimerkiksi uhkakuvissa mahdollistuu ja 

tätä voidaan heijastaa kriittiselle infrastruktuurille eri aikoina annetuissa määritelmissä tapah-

tuneisiin muutoksiin. Koska valtio muokkaa todellisuutta valinnoilla, myös käsitteiden ja niiden 
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merkitysten muutoksien voidaan nähdä olevan tehty tiettynä aikana ja tietyssä paikassa valin-

toja. Kysymys onkin siinä, että miten nämä käsitteet ja niiden merkitykset muuttuvat suhteessa 

aikaan ja mitkä voivat olla mahdollisia syitä muutokselle. 

Tässä tutkielmassa konstruktivismi toimii tutkimusaineiston tulkitsemisen mahdollistavana 

työkaluna. Tarkemmin tulkinta kohdistuu empiirisen aineiston tuottaneiden toimijoiden käsi-

tyksiin siitä, mikä on Venäjän kriittiseen infrastruktuuriin (kohde) kohdistuva ongelma (uhka) 

ja mikä on voimassa oleva ratkaisu (keinot ja toimijat) ongelman selättämiseksi. 

3.2 Aineistonkeruu ja aineiston kuvailu 

Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu kokoelmasta julkisia Venäläisiä virallisia asiakirjoja. 

Käytännössä kyse on valmiista aineistosta, millaisen voi muodostaa esimerkiksi muiden tutki-

joiden keräämistä aineistoista, tutkimuslaitosten tilastoista tai asiakirjoista (Saaranen-Kauppi-

nen & Puusniekka 2006, 6.6).  

Suurin osa dokumenteista ladattiin presidentinhallinnon (kremlin.ru), hätätilanneministeriön 

(mchs.gov.ru), turvallisuusneuvoston (scrf.gov.ru) ja federaatiohallituksen (government.ru) si-

vustoilta. Dokumenttien etsimisessä hyödynnettiin muun muassa hallinnon sivustojen hakuko-

neita, Googlea, löydettyjen dokumenttien viiteasiakirjoja sekä aiempia tutkimuksia. Tutkimuk-

sen aikana ilmeni, että Venäjän hallinnossa joitakin lakeja saatetaan päivittää useitakin kertoja 

vuodessa. Erityisen hyödylliseksi osoittautui sivusto garant.ru, missä pääsi helposti käsiksi 

myös dokumenttien aiempiin versioihin. Osa dokumenteista oli hyvin tuoreita ja osa 1990-lu-

vulta. Vanhempia lakeja on kuitenkin päivitetty useaan otteeseen. Pääosa dokumenteista oli 

joko presidentin, pääministerin tai hätätilanneministeriön johdon allekirjoittamia. 

Empiirisessä osassa analysoitu asiakirjakokoelma sisälsi muun muassa strategioita, doktriineja, 

hallinnollisia käskyjä, poliittisia ohjelmia ja linjauksia sekä lakeja. Tärkeitä dokumentteja olivat 

esimerkiksi kansallisen turvallisuuden strategiat (2021; 2015), strategia siviilipuolustuksen, vä-

estön ja alueiden suojelemiseksi onnettomuuksilta, paloturvallisuuden ja vesistöjen turvallisuu-

den kehittämiseksi vuoteen 2030 (2019), valtion politiikan perusteet siviilipuolustuksen kehit-

tämiseksi vuoteen 2030 (2016), laki polttoaine- ja energiakompleksien turvallisuudesta (2011) 

sekä laki väestön ja alueiden suojelusta ihmisen ja luonnon aiheuttamilta onnettomuuksilta 

(1994). Venäjän hallinto tuotti tutkimusprosessin aikanakin oleellisia dokumentteja (Päätös 

2021a; Päätös 2021b), mikä osaltaan puhui aiheen ajankohtaisuuden puolesta. Myös yksi pre-

sidentti Putinin turvallisuusneuvostolle pitämä puheenvuoro otettiin empiiriseen aineistoon. Ai-

neisto oli lähes kokonaan venäjänkielistä.  
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Tutkimuksessa analysoidut venäläiset strategia- ja politiikkadokumentit sisälsivät yleensä seu-

raavat osat: Alussa on dokumentin asiakirjatunnukset, päiväykset, allekirjoitukset sekä doku-

mentin tarkoitus. Esimerkiksi siviilipuolustusta ja hätätilanteita käsittelevän strategian alussa 

ilmoitetaan, että dokumentti määrittää päämäärät, tehtävät ja valtion politiikan toimeenpano 

dokumentin nimen mukaisessa aihepiirissä (Strategia 2019, artikla 1). Strategian oikeudellisen 

pohjan muodostavat muun muassa Venäjän perustuslaki, kansallisen turvallisuuden strategia, 

sotilasdoktriini sekä aihepiiriin liittyvät lait. Strategian toimeenpanolla tähdätään Venäjän kan-

sallisen turvallisuuden ja sosioekonomisen kehityksen takaamiseen ”moderneissa geopoliitti-

sissa olosuhteissa.” (Strategia 2019, artikla 2–3.) Tämän jälkeen dokumenteissa mahdollisesti 

määritellään siinä käytettävät käsitteet. 

Alun jälkeen yleensä seuraa osio, missä dokumentin tarpeellisuus perustellaan erilaisilla uhka-

kuvilla tai muulla kuvauksella vallitsevista olosuhteista. Sitten siirrytään aiheen ratkaisemiseksi 

jo tehtyihin toimiin tai suoraan politiikkalinjauksiin. Linjaukset rakentuvat yleensä hierarkki-

sesti. Ylimpänä ovat päämäärät (цель) ja niiden alla mahdollisesti ”suunnat” (направление). 

Tarkimmin toimeenpanoa määritetään tehtävillä (задача). Politiikkalinjauksissa tehtävien jäl-

keen voidaan ilmoittaa prosentteihin sidotut määrälliset indikaattorit, joilla linjausten toteutu-

mista tulee arvioida. Lopussa mahdollisesti määritetään eri toimijoiden vastuut, toimeenpanon 

aikataulu ja vaiheet sekä tulokset, jotka linjauksen toimeenpanolla arvioidaan saavutettavan.  

Lakiteksteissä määritellään olennaiset käsitteet ja kuvaillaan tarkemmin aiheeseen liittyvien 

toimijoiden velvollisuudet ja oikeudet. Esimerkiksi laissa polttoaine-energiakompleksin koh-

teiden turvallisuudesta määritellään myös kriteerit kohteiden luokittelemiseksi niiden vaaralli-

suuden perusteella (Laki 2011). Säädökset olivat vielä lakeja hieman tarkempia ja keskittyivät 

yleensä yksittäisiin toimijoihin tai järjestelmiin. Venäjällä säädös saatetaan hyväksyä presiden-

tin ukaasilla, jolloin hallinnollinen asiakirja on otsikoitu ukaasiksi. Tällaiseen lähteeseen viita-

taan tässä tutkielmassa asiakirjan sisällön mukaan, eli tässä tapauksessa säädökseen. Tutkiel-

man lähdeluetteloon on kuitenkin merkitty asiakirjojen kaikki oleelliset tiedot, mukaan lukien 

asiakirjan allekirjoittaja. 

Tutkijalla ei ollut aineiston hankinnan alussa selkeää kuvaa siitä, mitkä dokumentit ovat tutki-

musongelman kannalta olennaisia, sillä Venäjällä ei ole yhtenäistä normikokonaisuutta kriitti-

sen infrastruktuurin suojelusta käsitteen laajassa merkityksessä. Informaatioinfrastruktuurin 

turvallisuutta koskeva normikokonaisuus sen sijaan on suhteellisen yhtenäinen (Yarregion.ru 

2022). Ajantasaista tutkimusta oli vain niukasti tarjolla. Aineistoa keräämällä ja siihen pereh-

tymällä hahmottuivat oleelliset hallinnonalat. Tutkielman lopullinen rajaus muodostui siis ana-

lyysin edetessä. 
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Analyysissä edettiin pitkälti ylhäältä alas, alkaen kansallisen turvallisuuden strategioista (2021; 

2015). Samalla tutkimuksen lopullinen rajaus alkoi muotoutua. Esimerkiksi kansallisen turval-

lisuuden strategiassa nimetään strategiset kansalliset prioriteetit, joista osasta nousi suora liit-

tymäpinta kriittisen infrastruktuurin suojeluun, ja osasta ei lainkaan. Sen seurauksena analyysi 

kohdentui sotilaallisen turvallisuuden, talousturvallisuuden ja erityisesti valtion ja yhteiskun-

nan turvallisuuden suuntaan. Ne voidaan käsittää Venäjän kansallisen turvallisuuden sekto-

reiksi yhdessä muiden kansallisten prioriteettien kanssa, ja niiden alle voidaan hahmotella nor-

mihierarkia. Nämä normit määrittelevät Venäjän turvallisuuspolitiikkaa kussakin sektorissa. 

Edellä mainittujen sektorien normeista muodostettiin pääosa empiirisestä aineistosta.  

Eri sektorien normien tutkimisen tuloksena tutkielman painopiste asetettiin hätätilanneministe-

riön ja valtion hätätilannejärjestelmän toimintaan. Tämän tuloksena hahmottuivat myös ne lait, 

hallituksen päätökset ja muut dokumentit, jotka olivat oleellisia tutkimuskysymyksiin vastaa-

miseksi. Ylätason strategioissa ja linjauksissa kuvailtiin kriittisen infrastruktuurin suojelun koh-

teita ja uhkia, kun taas hallituksen päätöksissä, hätätilanneministeriön säädöksissä ja muissa 

lähteissä määriteltiin keinoja. Kuviossa 4 on visualisoitu empiirisen aineiston runko. Se ei kata 

koko aineistoa, mutta visualisoi tutkitun aineiston rakennetta ja osin myös Venäjän kansallisen 

turvallisuuden rakennetta.  
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Kuvio 4. Empiirisen aineiston runko. 

 

 

3.3 Analyysin toteutus 

Sisällönanalyysi on menettelytapa, jolla voidaan systemaattisesti ja objektiivisesti analysoida 

miltei mitä tahansa kirjallisessa muodossa olevaa materiaalia (Tuomi & Sarajärvi 2013, 103). 

Sisällönanalyysi on kuitenkin vain keino saada aineisto järjestykseen johtopäätösten tekoa var-

ten (ibid.). Sisällönanalyysin voi siis ymmärtää tutkimuksen yhtenä työkaluna – jopa vaiheena 

– jonka päämääränä on luoda tutkijalle edellytykset tehdä perusteltuja johtopäätöksiä (Eskola 

& Suoranta 1999, 82–83).  

Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä analyysin tukena käytetään aiempaa tietoa, siis teoriaa. 

Aineiston hankinta eli se, miten tutkimuksen kohteena oleva ilmiö käsitteenä määritellään, on 

vapaata suhteessa teoriaosaan. Analyysiyksiköt valitaan aineistosta, mutta teoria ohjaa ja auttaa 

itse analyysiä. Teoriaohjaavassa analyysissä aikaisemman tiedon tehtävä on tukea uuden 
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löytämistä. Teorialähtöisessä analyysissä yhdistellään aineistolähtöisyyttä ja valmiita malleja 

pakolla, puolipakolla ja luovastikin, luoden mahdollisesti jotain uutta. (Tuomi & Sarajärvi 

2006, 98–99.) Tässä tutkielmassa teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä, siten kuin Tuomi ja Sara-

järvi (2013) sitä ovat kuvanneet, sovellettiin seuraavaksi kuvatulla tavalla.  

Analyysi noudatteli kuvion 5 prosessia, jossa teoriaohjaava sisällönanalyysi on visualisoitu li-

neaarisena prosessina. Käytännössä vaiheiden välillä liikuttiin vaihtelevasti. Teoreettiset käsit-

teet liitettiin analyysiin kuvion nuolen osoittamassa vaiheessa. Varsinaisen analyysin voidaan 

katsoa olleen kolmivaiheinen. Ensimmäinen vaihe käynnistyi tutkimusongelman kirkastuttua 

alkuvuodesta 2021. Samassa vaiheessa käynnistettiin aineiston hankinta. Analyysin kaksi en-

simmäistä vaihetta suoritettiin syksyllä 2021, jolloin aloitettiin myös analyysiosion raportointi. 

Aineiston hankinta jatkui analyysiprosessin loppumetreille asti alkuvuoteen 2022.  

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa tutkija karsi, eli redusoi tutkimukselle epäolennaiset koh-

dat aineistosta pois. Tutkimustehtävä ohjasi pelkistämistä siten, että lopputuloksena analysoi-

tavaksi jäi tutkimustehtävälle olennaiset ilmaukset. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 109.) Ilmauksia 

ryhmiteltiin excel-taulukkoon jo tässä vaiheessa sen mukaan, ilmaisivatko ne kriittisen infra-

struktuurin suojelun kohteita, uhkia, toimijoita, keinoja, vai jotakin muuta.  Tämän jälkeen ana-

lyysiyksikön sisällöstä muodostettiin pelkistetty ilmaus.   

Pääosa tutkituista dokumenteista oli ositettu lakitekstien tapaan artikloihin ja usein artiklat oli 

jaettu numeroituihin osiin. Joissakin dokumenteissa artikloilla ei ollut osia, ja joissakin doku-

menteissa yksi artikla saattoi koostua yli kymmenestä osasta. Luokittelutaulukkoon poimittiin 

aina artikla tai vähintään artiklan numeroitu osa. Näin taulukoinnissa säilyi ilmaisun alkuperä 

ja konteksti. Ilmaisun konteksti pyrittiin säilyttämään kooditaulukoissa mahdollisimman selke-

ästi esillä muutosten havaitsemisen mahdollistamiseksi. Muutoksia kyettiin havaitsemaan näin 

esimerkiksi uhkakuvissa. Mikäli vuonna 2006 terrorismi mainittiin eksplisiittisesti kriittisen 

infrastruktuurin uhkana, mutta vuonna 2017 ei, kyseessä tulkittiin olevan muutos. 

Tutkielman tekoon varattu aika ei olisi tutkijan kielitaito huomioiden riittänyt kaikkien doku-

menttien selaamiseen alkuperäiskielellä, joten kääntämisen tukena käytettiin Google Translate 

-palvelua (https://translate.google.com). Palvelun käännöstoiminto venäjästä suomen kielelle 

ei ollut riittävän tarkka, joten osa dokumenteista käännettiin palvelun avulla englanniksi. Luo-

kittelutaulukkoon nostettiin venäjänkielisen alkuperäisilmauksen lisäksi englanninkielinen 

käännös. Pelkistetyt ilmaukset ja luokat muodostettiin suomeksi. 
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Yhdestä alkuperäisilmauksesta saatettiin muodostaa yksi tai useampi pelkistetty ilmaus. Mikäli 

artiklassa tai sen osassa esimerkiksi lueteltiin kriittisen infrastruktuurin kohteita, kaikki kohteet 

luokiteltiin omiksi pelkistetyiksi ilmauksiksi. Näin tehtiin, jotta analyysin seuraavissa vaiheissa 

oli mahdollista yhdistää eri dokumenteissa esiintyneet kohteet ala- ja yläluokiksi.  

Toisaalta aineistossa saatettiin ilmaista uhkia, kohteita ja keinoja samassa lauseessa. Esimer-

kiksi talousturvallisuusstrategiassa valtion politiikan tehtäviksi kyseisessä aihepiirissä määri-

tellään 1) lisätä kriittisen tärkeiden ja potentiaalisesti vaarallisten kohteiden turvallisuutta ja 

antiterroristista suojelua, 2) puolustusteollisuuden, polttoaine- ja energia- sekä liikennekomp-

leksien ja muiden strategisesti tärkeiden talouden sektoreiden vahingoittamiseksi suunnattujen 

ulkovaltojen erikoispalvelujen ja -organisaatioiden toimien torjuminen (Stategia 2017, artikla 

22). Analyysitaulukkoon tästä eriteltiin 1) kohteet (kriittisen tärkeät ja potentiaalisesti vaaralli-

set kohteet, puolustusteollisuus, polttoaine-energiakompleksi, liikennekompleksi), 2) uhkat 

(terrorismi, ulkovaltojen erikoispalvelut ja -organisaatiot) sekä 3) keinot (antiterroristisen suo-

jelun lisääminen).  

Analyysin toisessa vaiheessa aineisto klusteroitiin, eli ryhmiteltiin ja yhdistettiin samaa tarkoit-

tavat käsitteet luokiksi ja nimettiin sisältöä kuvaavalla tavalla. Aineisto tiivistyi, kun yksittäi-

sistä tekijöistä johdettiin yleisempiä käsitteitä, eli alaluokkia. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 110-

111.) Eri dokumenteista nostetut analyysiyksiköt, pelkistetyt ilmaukset ja alaluokat säilytettiin 

omissa taulukoissaan analyysin ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa. Alaluokat nimettiin ai-

neiston ilmaisuja mukailevalla tavalla ilman linkkejä teoriaan. 

Kolmannessa vaiheessa eri taulukoissa olleet alaluokat vietiin samaan taulukkoon. Sen jälkeen 

ne yhdistettiin ja liitettiin yläluokkiin. Alun perin teorian perusteella yläluokiksi valittiin esi-

merkiksi digitaalinen infrastruktuuri ja fyysinen infrastruktuuri sekä kriittisen tärkeät ja poten-

tiaalisesti vaaralliset kohteet. Tutkimuksen edetessä niistä muotoutui kuitenkin muun nimisiä 

luokkia. Yläluokat jotka liitettiin teoriasta sellaisenaan, olivat kriittinen informaatioinfrastruk-

tuuri, sotilaalliset uhkat, antropogeeniset uhkat, luonnonmullistukset ja GosSOPKA:n ope-

rointi. Loput yläluokat syntyivät teorian ja aineiston käsitteitä yhdistelemällä. Lopuksi ylä-

luokista johdettiin yhdistäviä luokkia (Tuomi & sarajärvi 2013, 118). Analyysissä syntyneet 

ala-, ylä- ja yhdistävät luokat esitellään luvussa 4.2.  

Tiettyjä aineistoja tutkittiin analyysiprosessin aikana useaan kertaan, ja osa todettiin tarpeetto-

miksi yhden lukukerran jälkeen. Tämä johtui siitä, että lopullinen rajaus syntyi analyysin 

myötä. Analyysia ja tutkimusprosessia yleisesti hidastivat venäjän kielen sanat ja sanayhdistel-

mät, joille ei ollut suomennosta, eikä välttämättä suoria muidenkaan kielisiä käännöksiä. 
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Joitakin venäjänkielisiä käsitteitä myös määriteltiin eri tavoin eri lähteissä. Tutkimusproses-

sissa kului paljon aikaa näiden länsimaalaiselle kriittisen infrastruktuurin kielelle tuntematto-

mien käsitteiden merkitysten selvittämiseen. Analyysin edetessä näiden käsitteiden merkitys 

juuri tämän tutkielman kannalta alkoi kuitenkin hahmottua, ja uusilla lukukierroksilla aineis-

tosta nousi uusia havaintoja. Tutkijan ymmärryksen lisääntyessä tutkittavasta aiheesta, lisään-

tyivät myös aineistosta nostetut ilmaisut. Tutkimuksen loppuvaiheessa aineisto ikään kuin lok-

sahti paikoilleen ja tutkijan kovalevyllä irrallaan roikkuneet osaset löysivät toisensa. Analyy-

siprosessi oli hieman rikkonainen, sillä se aloitettiin syksyllä 2021 ja päätettiin alkuvuodesta 

2022. Tätä ei kuitenkaan koettu tutkimuksen onnistumista heikentäväksi tekijäksi. Pikemmin-

kin päinvastoin, taukojen aikana irtonaiset osat pikkuhiljaa hivuttautuivat lähemmäs toisiaan. 

 

 

 

Kuvio 5. Teoriaohjaava sisällönanalyysi lineaarisena prosessina Tuomea & Sarajärveä (2013, 

109, 117) mukaillen. 
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4 TUTKIMUSTULOKSET 

4.1 Teoriaohjaava sisällönanalyysi  

Luvussa 4.1 analysoidaan empiirinen aineisto ja luvussa 4.2 esitetään analyysissä muodostetut 

luokat ja käsitteet taulukoituna. Analyysissä edetään Venäjän turvallisuusasiakirjojen normi-

hierarkiaa mukaillen ylhäältä alas ja abstrakteista linjoista konkreettisiin toimiin.  

4.1.1 Kansallisen turvallisuuden strategia 

Kansallisessa turvallisuusstrategiassa (2021) kuvaillaan laajasti erilaisia uhkia. Venäjää ympä-

röivän maailman luonnehditaan kärsivän kasvavasta geopoliittisesta epävakaudesta sekä uusien 

globaalien ja alueellisten voimakeskusten muodostumisesta ja niiden välisestä taistelusta 

(борьба) vaikutuspiireistä. Vaaran aseellisten konfliktien muuntumisesta paikallisiksi tai alu-

eellisiksi sodiksi ja ydinasevaltioiden mukaantulosta nähdään kasvavan. Sotilaallisen voiman 

merkitys geopoliittisten tavoitteiden saavuttamisen instrumenttina kasvaa. Yksi seuraus heiken-

tyvästä globaalista ja paikallisista turvallisuusjärjestelmistä on kansainvälisen terrorismin le-

viäminen. (Strategia 2021, artikla 17, 34, 37.)  

Strategiassa kriittistä infrastruktuuria koskevia uhkia ja kohteita mainitaan pääosin valtion ja 

yhteiskunnan turvallisuuden, informaatioturvallisuuden sekä talousturvallisuuden yhteydessä. 

Yhdeksi valtion ja yhteiskunnan turvallisuuden varmistamisen keinoksi määritetään poliittiset 

toimet joukko-oleskelupaikkojen, väestön elämää ylläpitävien kohteiden ja maan sotateollisuu-

den, ydinenergian, ydinaseiden, kemiallisten laitosten, polttoaine- ja energiakompleksien, lii-

kenneinfrastruktuurin kohteiden sekä muiden kriittisen tärkeiden ja potentiaalisesti vaarallisten 

kohteiden antiterroristisen suojelun lisäämiseksi (Strategia 2021, artikla 47/6). Joukko-oleske-

lupaikoilla (места массового пребывания людей) tarkoitetaan terrorismintorjunnan lain mu-

kaan julkisia tai erityisalueita tai -rakennelmia, joissa voi tietyin edellytyksin oleskella saman-

aikaisesti yli 50 henkilöä (Laki 2006, artikla 3/6. Osio lisätty 23.7.2013 ja päivitetty 26.5.2021). 

Keinoiksi ilmoitetaan myös poliittiset toimet hätätilanteiden ehkäisyn ja poistamisen tehokkuu-

den lisäämiseksi, terroristisen ja ekstremistisen toiminnan ja iskujen ehkäisemiseksi ja tukah-

duttamiseksi, muun rikollisen toiminnan vähentämiseksi sekä ilmastonmuutoksen vaikutusten 

ennakoimiseksi vaarallisille tuotantolaitoksille, hydroteknisille rakennelmille, liikennekomp-

leksille sekä väestön elämää ylläpitäville kohteille (Strategia 2021, artikla 47). 

Valtion ja yhteiskunnan turvallisuus varmistetaan vahvistamalla valtion roolia yksilöllisen tur-

vallisuuden takaajana ja vahvistamalla viranomaisten ja erikoispalveluiden tehokkuutta 
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Venäjän perustuslaillisen järjestelmän suojelemisessa (Strategia 2021, artikla 41). Kuitenkin 

valtion ja yhteiskunnan turvallisuuden varsinaisiksi uhkiksi kuvataan luonnon ja teknologian 

aiheuttamien hätätilanteiden ohella ilmastonmuutos, metsäpalot, tulvat, teknisen ja liikennein-

frastruktuurin kuluminen sekä vaarallisten tartuntatautien leviäminen (2021, artikla 43). Mui-

takin ongelmia mainitaan, mutta niitä ei kuvata uhkiksi. Väestön ja alueiden suojelu luonnon ja 

teknologian aiheuttamilta hätätilanteilta listataan yhdeksi valtion ja yhteiskunnan turvallisuu-

den tavoitteista, kun muita ovat esimerkiksi Venäjän suvereeniuden ja itsenäisyyden sekä val-

tiollisen ja alueellisen yhtenäisyyden takaaminen, korruption kitkeminen sekä poliittinen ja so-

siaalinen vakaus (ibid., artikla 46).  

Huomionarvoista on, että strategiadokumentin mukaan terroristisen toiminnan määrä on vähen-

tynyt merkittävästi (Strategia 2021, artikla 12). Silti yhdeksi valtion ja yhteiskunnan turvalli-

suuden varmistamisen keinoksi ilmoitetaan, kuten edellä mainittiin, toimet erinäisten kriittisen 

tärkeiden ja potentiaalisesti vaarallisten kohteiden antiterroristisen suojelun lisäämiseksi (ibid., 

artikla 47/6).  

Edellisessä, vuoden 2015 kansallisen turvallisuuden strategiassa (artikla 43) valtion ja yhteis-

kunnan turvallisuuteen liitettyjä suojeltavia kohteita olivat edellä mainittujen antiterroristista 

vaativien kohteiden lisäksi valtionhallinnon työskentely sekä kriittinen informaatioinfrastruk-

tuuri. Vuoden 2021 strategiassa informaatioinfrastruktuuria ei enää mainita valtion ja yhteis-

kunnan turvallisuuden yhteydessä, sillä ”turvallisen informaatiotilan luominen ja venäläisen 

yhteiskunnan suojelu tuhoavalta informaatiopsykologiselta vaikutukselta” on nostettu yhdeksi 

kansallisista intresseistä. Lisäksi informaatioturvallisuus on nostettu yhdeksi strategisista prio-

riteeteista. Sen yhteydessä suojeltavina kohteina mainitaan Venäjän informaatioresurssit, Ve-

näjän kriittinen informaatioinfrastruktuuri, Venäjän yhtenäinen televiestintäverkosto, Venäjän 

kansallinen internetsegmentti sekä muut merkitykselliset informaatio-kommunikaatioinfra-

struktuurin kohteet (Strategia 2021, artikla 57).  

Informaatioturvallisuuden takaamisen tarve legitimoidaan kansalaisia, yhteiskuntaa ja valtiota 

uhkaavalla vauhdikkaalla informaatio-kommunikaatioteknologian kehityksellä. Dokumentin 

mukaan Venäjän informaatioresursseihin kohdistuvien vieraiden valtioiden alueilta suoritettu-

jen tietokonehyökkäysten määrä on kasvussa ja globaalia informaatiotilaa dominoimaan pyrki-

vät ulkovallat vastustavat Venäjän pyrkimyksiä taata kansainvälinen informaatioturvallisuus. 

(Strategia 2021, artikla 48–55.)  

Informaatioturvallisuuden takaamisen keinoja ovat nostaa kriittisen informaatioinfrastruktuurin 

suojaa ja resilienssiä sekä kehittää järjestelmä informaatioturvallisuuden uhkien 



      

  

54 

ennakoimiseksi, identifioimiseksi, estämiseksi ja uhkien realisoitumisen seurausten poista-

miseksi. Turvallisuus taataan myös esimerkiksi viranomaisten sekä siviiliyhteiskunnan insti-

tuutioiden ja organisaatioiden välistä yhteistyötä kehittämällä. (Strategia 2021, artikla 57.)  

Talouden turvallisuuden takaamisen päämäärä on vahvistaa maan taloudellista suvereniteettia 

sekä kasvattaa talouden kilpailukykyä ja sen resilienssiä sisäisten ja ulkoisten uhkien vaikutuk-

selle (Strategia 2021, artikla 66). Toimenpiteiksi talousturvallisuuden takaamiseksi luetellaan 

muun muassa energiaturvallisuuden ja energiahuollon varmistaminen, talousjärjestelmän vah-

vistaminen, ulkomaanriippuvuuksien vähentäminen, liikenneinfrastruktuurin kehittäminen ja 

riittävien strategisten mineraalireservien luominen maan mobilisaatio- ja taloustarpeiden takaa-

miseksi pitkällä aikavälillä (ibid.).  

Venäjän sotilaallinen turvallisuus taataan strategisen pidäkkeen ja sotilaallisen konfliktien eh-

käisemisen viitekehyksessä asevoimia kehittämällä sekä mobilisaatiovalmiutta ja siviilipuolus-

tusjoukkojen valmiutta nostamalla. Lisäksi valmistellaan maan talous varmistamaan valtion ja 

väestön tarpeet myös sota-aikana sekä suunnitellaan ja toimeenpannaan keinot väestön sekä 

materiaalisten ja kulttuuristen arvojen suojelemiseksi sotilaallisilta konflikteilta tai niiden seu-

rauksilta. Ydinpidäkkeen (ядерное сдерживание) potentiaali ylläpidetään riittävällä tasolla. 

(Strategia 2021, artikla 39, 40). Toimia legitimoidaan muun muassa Venäjän rajojen läheisyy-

dessä sijaitsevalla Naton sotilasinfrastruktuurilla, puheilla Eurooppaan kaavailluista ulkovalti-

oiden ohjusjärjestelmistä sekä Venäjää vastaan suunnattujen ydinaseiden ja suurten sotajouk-

kojen käytön harjoittelulla (ibid., artikla 35–36). Sotilaalliset uhkat ja keinot sotilaallisen tur-

vallisuuden takaamiseksi määritellään tarkemmin sotilasdoktriinissa. 

Ekologisen turvallisuuden yhteydessä tunnustetaan ilmastonmuutoksen yhteys luonnon ja tek-

nologian aiheuttamien hätätilanteiden määrän kasvuun. Tähän aiotaan vastata lisäämällä hätä-

tilanteiden ehkäisyyn ja poistamiseen osallistuvien joukkojen teknistä potentiaalia ja varustusta. 

(Strategia 2021, artikla 79, 83.) 

Garejev hahmotteli vuonna 2008 kansallisen turvallisuuden rakenteen kuvan 3 (kts. luku 2.3) 

mukaisesti. Turvallisuusneuvoston verkkosivustojen kansallinen turvallisuus -osion lohkojen 

perusteella kansallinen turvallisuus voidaan toisaalta jakaa seuraaviin kokonaisuuksiin: 1) soti-

laallinen ja puolustusteollinen turvallisuus, 2) kansainvälinen turvallisuus, 3) taloudellinen tur-

vallisuus, 4) valtion ja yhteiskunnan turvallisuus, 5) antiterroristinen toiminta ja 6) informaa-

tioturvallisuus (Scrf.gov.ru/security/docs/ 2021). Jaottelu perustuu jo olemassa oleviin strategi-

oihin, doktriineihin ja linjauksiin, joten lohkojen määrä muuttunee sitä mukaa, kun turvallisuus-

neuvosto ottaa sopivaksi katsomiaan asioita käsittelyynsä. Tämän jälkeen joko 
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turvallisuusneuvosto, hallitus, aiheesta vastaava ministeriö tai muu toimija laatii dokumentin, 

jossa ilmaistaan valtion tahtotila aiheen ratkaisemiseksi ja joista tärkeimmät allekirjoittaa pre-

sidentti. 

Toisaalta kansallisen turvallisuuden rakenteen voisi jakaa kansallisen turvallisuuden strategiaan 

kirjattujen strategisten prioriteettien perusteella yhdeksään osaan. Tällöin kokonaisuus muistut-

taisi etäisesti ”pohjoismaista” käsitystä yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista, jotka turvataan 

viranomaisten keskinäisellä ja viranomaisten sekä siviiliyhteiskunnan välisellä yhteistyöllä. 

Molemmissa tavoite on implisiittisesti tai eksplisiittisesti sama: kansallisen turvallisuuden ta-

kaaminen. Lisäksi kutakin prioriteettia uhkaavat tekijät nimetään, jolloin ne voidaan käsittää 

suojelua vaativina kokonaisuuksina. Tällöin strategiset prioriteetit voitaisiin käsittää laajassa 

(pohjoismaisessa) mielessä kriittisiksi infrastruktuureiksi.  

Olennaista kuitenkin on, että näin strategiadokumentissa ei tehdä. Yhteiskunnan toiminnan 

mahdollistavien systeemien sijaan strategiset prioriteetit ovat käsitteellisiä työkaluja Venäjän 

(turvallisuusneuvoston tiettynä aikana määrittämien) kansallisten intressien turvaamiseksi ja 

suojelemiseksi.  

Strategiassa kriittiset infrastruktuurit nostetaan eksplisiittisesti turvallisuustoimien kohteeksi 

terrorismin, luonnon ja teknologian aiheuttamilta uhkilta suojelua vaativien kriittisen tärkeiden 

ja potentiaalisesti vaarallisten kohteiden muodossa. Nämä kohteet ovat erilaisia talouden (ener-

gia & logistiikka) ja valtion toimintaedellytykset sekä ihmisen selviytymisen varmistavia ra-

kennelmia. Kriittisen informaatioinfrastruktuurin osalta pääuhkakuvat ovat informaatio- ja 

kommunikaatioteknologian nopean kehityksen luomat haavoittuvuudet, ulkomaisten tieduste-

lupalvelujen pyrkimykset operoida venäläisessä informaatiotilassa, maan informaatioinfra-

struktuurin ulkomaalaisriippuvuudet sekä ulkomaisten asevoimien operaatiot maan kriittisen 

informaatioinfrastruktuurin lamauttamiseksi. Implisiittisesti myös terveydenhuolto-, puolustus- 

ja talousjärjestelmät tunnistetaan suojeltaviksi systeemeiksi. Keinoja näiden kohteiden ja sys-

teemien suojelemiseksi luetellaan laajasti, mutta kovin yleisellä tasolla. Suojelusta vastaavia 

toimijoita ei strategiassa määritellä.   

Kriittisen infrastruktuurin suojelun kannalta olennaisimmiksi kansallisen turvallisuuden sekto-

reiksi osoittautuivat informaatioturvallisuus, valtion ja yhteiskunnan turvallisuus, sotilaallinen 

turvallisuus sekä talousturvallisuus. Luvussa 4.1.2 analysoidaan näiden sektorien oleelliset stra-

tegiat, doktriinit ja konseptit. 
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4.1.2 Muut turvallisuusneuvoston strategiat, doktriinit ja konseptit 

Venäjän sotilaallisen organisaation tärkeimpiin rauhan ajan tehtäviin lukeutuu strategisten 

ydinasejoukkojen jatkuvan taistelu- ja mobilisaatiovalmiuden ylläpitäminen sekä federaation 

tärkeimpien kohteiden ilma-avaruuspuolustus, tärkeiden valtiollisten ja sotilaskohteiden sekä 

viestintä- ja erikoiskohteiden suojelu ja puolustaminen. Rauhan aikana sotilaallinen organisaa-

tio myös valmistautuu alue- ja siviilipuolustukseen, osallistuu hätätilanteiden poistamiseen ja 

erityiskohteiden jälleenrakentamiseen sekä ”poikkeustilaregiimin” (режим чрезвычайного 

положения) takaamiseen. (Doktriini 2014, artikla 32.) 

Kun Venäjää uhkaa välitön aggressio, sotilaallinen organisaatio muun muassa osallistuu sota-

tilalain järjestyksen (режим военного положения) takaamiseen sekä toimeenpanee alueellisen 

ja siviilipuolustuksen toimenpiteitä. Sodan aikana sotilaallinen organisaatio torjuu federaatiota 

tai sen liittolaisia vastaan kohdistetut hyökkäykset ja pakottaa hyökkääjän joukot lopettamaan 

vihollisuudet. Sotatilalakia siviilipuolustusta käsitellään tarkemmin luvuissa 4.1.5 ja 4.1.6. 

Doktriinissa ydinasejoukkojen ja muun sotilaallisen organisaation korkean valmiuden ylläpitä-

minen rauhankin aikana legitimoidaan uhkakuvilla, jotka jaetaan ulkoisiin ja sisäisiin vaaroihin 

sekä sotilaallisiin uhkiin. Pidäkkeen epäonnistuessa Venäjä käyttää sotilaallista voimaa vaaro-

jen (sotilaallista voimaa mahdollisesti heikentävät tekijät) ja uhkien (sotilaallista voimaa hei-

kentäneet tekijät) poistamiseksi ja sotilaallisen turvallisuuden palauttamiseksi (Forsström 2019, 

72).  

Yleisesti kansainvälistä maailmaa kuvataan jännitteiseksi ja turvallisuuden osalta epätasa-ar-

voiseksi. Sotilaallisten vaarojen ja uhkien kuvataan enenevissä määrin siirtyvän informaatioti-

laan ja Venäjän ”sisäpiiriin”. Ulkoisia vaaroja ovat esimerkiksi Nato sotilasinfrastruktuurei-

neen, strategisten ydin- ja konventionaalisten asejärjestelmien globaali sijoittelu, globaalin ter-

rorismi sekä informaatioteknologioiden hyödyntäminen sotilaallispoliittisiin päämääriin. Sisäi-

siä sotilaallisia vaaroja ovat Venäjän perustuslaillisen järjestyksen muuttaminen voimakeinoin, 

poliittisen ja sosiaalisen tilanteen epävakauttaminen sekä valtionhallinnon, tärkeiden valtiollis-

ten ja sotilaskohteiden sekä informaatioinfrastruktuurin häiritseminen. (Doktriini 2014, artikla 

11–13.) 

Sotilaalliselle turvallisuudelle merkitykselliseksi nähtyjä kriittisiä infrastruktuureja luetellaan 

sotilaallisten uhkien yhteydessä. Uhkia ovat valtionhallinnon ja asevoimien johtamisjärjestel-

mien toiminnan estäminen sekä strategisten ydinasejoukkojen, ohjusvaroitusjärjestelmien, ava-

ruuden valvontajärjestelmien, ydinasevarastojen, ydinenergialaitosten, ydin-, kemian-, lääke- 
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ja lääkintäteollisuuden kohteiden sekä muiden potentiaalisesti vaarallisten kohteiden toiminnan 

häiritseminen (Doktriini 2014, artikla 14). Forsströmin mukaan venäläisessä ajattelussa ”soti-

laallinen vaara ja uhka merkitsevät ’objektiivista välttämättömyyttä’ maan puolustuskyvyn yl-

läpitoon” (2019, 74). Edelliset järjestelmät ja laitokset nähdään siis kriittisiksi Venäjän puolus-

tuskyvyn ylläpitämiseksi ja kohteiden häiritseminen tulkitaan sotilaalliseksi uhkaksi. Näin Ve-

näjä viestii myös varanneensa oikeuden vastatoimiin, mikäli niiden toimintaa häiritään. 

Uhkakuviin vastataan sotilaallista organisaatiota kehittämällä. Kriittisen infrastruktuurin suo-

jelun kehittämiseen voidaan liittää ainakin doktriinissa luetellut aikeet parantaa ilma-avaruus-

puolustusta ja informaatioturvallisuutta, taata johtamis- ja valvontajärjestelmien luotettava toi-

minta kaikkina aikoina sekä toimet siviilipuolustusjoukkojen valmiuden nostamiseksi. Alueel-

lisille joukoille (территориальные войска) kuvataan tähän liittyen erityinen tehtävä. Yksi so-

tilaallisen organisaation kehittämisen tavoitteista on valtiollisten, sotilaallisten ja erityiskohtei-

den, väestön elämänturvan varmistavien kohteiden, liikenteen, viestiliikenteen, energialaitosten 

sekä ihmisten hengelle ja terveydelle vaarallisten kohteiden suojeluun ja puolustamiseen kyke-

nevien alueellisten joukkojen muodostaminen. (Doktriini 2014, artikla 35, 39.) 

Ydinaseiden käyttöön ja varastointiin liittyvät järjestelmät sekä johtamisjärjestelmät ovat eri-

tyisen tärkeitä, sillä niillä Venäjä luo strategisen pidäkkeensä painavimman osan, ydinpidäk-

keen. Järjestelmien on toimittava siten, että kaikkina aikoina ne aiheuttavat hyökkääjälle niin 

suuren riskin, että hyökkääjän ei sitä kannata ottaa (Doktriini 2014, artikla 32). Tämän voi saa-

vuttaa joukkojen riittävällä valmiudella ja uhkaamalla itse vastustajan kriittisiä kohteita.   

Eräänlaista resilienssiä ilmentää venäläinen varautumistoiminta, jota kutsutaan mobilisaatiova-

rautumiseksi. Sen päämäärä on valmistella maan talous ja aseellinen voima suojelemaan val-

tiota sotilaallisia hyökkäyksiä vastaan ja täyttämään valtion sekä väestön tarpeet sodan aikana 

(Doktriini 2014, artikla 41). Varautumista suoritetaan rauhan aikana, jotta talouden ja joukkojen 

mobilisointi onnistuu tilanteen niin vaatiessa. Sodan aikana pitäisi kyetä takaamaan valtionhal-

linnon resilienssi, täyttämään asevoimien, muiden sotilaallisten joukkojen ja väestön tarpeet, 

ylläpitää teollisuuden potentiaali riittävällä tasolla valtion ja väestön tarpeiden tyydyttämiseksi, 

kunnostamaan sotatoimissa vaurioituneet sotilasteknologian tuotantolaitokset ja suojaamaan 

logistiset ketjut sekä järjestää elintarvike- ja muu huolto väestölle. Kriittisen tärkeiden koh-

teidenkin resilienssiin otetaan kantaa varautumalla vaurioituneiden sotateollisuuslaitosten kun-

nostamiseen. (Doktriini 2014, artikla 42). 

Edellä mainittuja teemoja on esillä myös talousturvallisuuden strategiassa (2017). Taloustur-

vallisuuden strategia on luotu vuoden 2015 kansallisen turvallisuuden strategiassa määriteltyjen 
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kansallisten prioriteettien toimeenpanemiseksi. Strategisessa suunnitteludokumentissa talous-

turvallisuus määritellään tilaksi (status), jossa kansallinen talous on suojattu ulkoisiltä ja sisäi-

siltä uhkilta ja jossa Venäjän kansallisten prioriteettien toimeenpano on varmistettu. Varmista-

minen tapahtuu viranomaisten, paikallishallintojen, Venäjän keskuspankin sekä siviiliyhteis-

kunnan instituutioiden yhteistyöllä. (Strategia 2017, artikla 1, 7.) 

Dokumentissa yksinapaisen maailman kuvataan olevan tuhon edessä. Moninapaisuuteen johta-

van muutoksen rinnalla geopoliittinen epävakaus ja taloudellisten keinojen käyttö poliittisten 

tavoitteiden saavuttamiseen lisääntyvät. Lisäksi arvioidaan, että ilmastonmuutokseen kytkey-

tyvät vesi- ja ruokapulat sekä kilpailu arktisen alueen ja Antarktiksen resursseista ja Jäämerestä 

tulevat vaikuttamaan talousturvallisuuteen. (Strategia 2017, artikla 8–10.) 

Dokumentissa valtion tahtotila turvallisuuden takaamiseksi jaetaan hierarkkisesti päämääriin, 

”pääsuuntiin” (основные направления) ja tehtäviin. Yksi pääsuunnista on taata turvallinen ta-

loudellinen toiminta, mistä on johdettu myös kriittisen infrastruktuurin suojeluun liittyviä teh-

täviä. Tehtävät ovat 1) lisätä kriittisen tärkeiden ja potentiaalisesti vaarallisten kohteiden tur-

vallisuutta ja antiterroristista suojelua, 2) puolustusteollisuuden, polttoaine- ja energia- sekä lii-

kennekompleksien ja muiden strategisesti tärkeiden talouden sektoreiden vahingoittamiseksi 

suunnattujen ulkovaltojen erikoispalvelujen ja -organisaatioiden toimien torjuminen. (Stategia 

2017, artikla 22.) 

Päämääriä, -suuntia ja tehtäviä ei legitimoida kovinkaan painokkaasti uhkakuvilla eikä muilla-

kaan keinoilla. Sanan terrorismi johdannaisia esiintyy dokumentissa vain kerran, antiterroristi-

sessa suojelussa. Dokumentin ”Vaarat ja uhkat talousturvallisuudelle” -osiossa mainitaan Ve-

näjän finanssi- ja pankkijärjestelmän informaatioinfrastruktuurin haavoittuvuus sekä liikenne- 

ja energiainfrastruktuurin riittämätön kehitys. Infrastruktuurin riittämätön kehitys ei kuitenkaan 

ole looginen legitimaatio sille, miksi liikenne- ja energiainfrastruktuuri tarvitsisi antiterroris-

tista suojelua. Vetoamalla ”ulkovaltojen erikoispalveluihin” tehtävien yhteydessä voidaan kui-

tenkin legitimoida esimerkiksi maan sisäisen valvonnan lisäämistä. Pursiaisen (2020) mukaan 

terrorismin uhka kuitenkin on nyky-Venäjällä kiistatta todellinen, vaikka kriittinen infrastruk-

tuuri on vain harvakseltaan ollut terrorismin kohteena.  

Edellä mainittuja uhkakuvia tarkennetaan energiaturvallisuuden doktriinissa, jossa energiatur-

vallisuus määritellään osaksi kansallisen turvallisuuden järjestelmää (Dokriini 2019, artikla 33). 

Energiaturvallisuus on tila, jossa maan talous ja väestö on suojattu energiaan liittyviltä uhkilta. 

Doktriinin mukaan polttoaine-energiakompleksiin perustuva energia-ala myötävaikuttaa mer-

kittävästi maan kansalliseen turvallisuuteen ja sosioekonomiseen kehitykseen (artikla 5). 
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Venäjän energiainfrastruktuuri perustuu yhtenäiseen energiajärjestelmään, yhtenäiseen kaasun-

siirtojärjestelmään sekä öljyn ja öljytuotteiden kuljetukseen tarkoitettuun putkistoon (artikla 6).  

Doktriinin valmistelu oli esillä turvallisuusneuvoston kokouksessa 29.11.2018. Neuvoston 

verkkosivuilta löytyvässä puheenvuorossa presidentti Putin kuvaa kotimaisen energiasektorin 

kehityksen olevan työn alla ja suuntaa puheen sitten Venäjän ulkopuolelle, missä monenvälistä 

ja globaalia energiayhteistyötä on käytetty Venäjän ”patoamisen instrumentteina”. Muun mu-

assa tämän takia on presidentin mukaan tarve arvioida Venäjän energiasektorin nykyiset ja po-

tentiaaliset haasteet ja määritellä toimenpiteet, joilla uhkiin voidaan reagoida oikea-aikaisesti. 

Putin linjaa polttoaine-energiakompleksin ja infrastruktuurin vaativan korkeinta turvallisuuden 

ja mobilisaation tasoa, erityisesti syys-talvikaudella. Presidentin mukaan kompleksin suojaa-

mista terrori-iskuilta, teknologisilta onnettomuuksilta sekä muilta potentiaalisilta uhkilta on li-

sättävä merkittävästi. Henkilöstön koulutustason, turvallisuusohjeiden noudattamisen, teknolo-

gian ominaisuuksien huomioinnin, turvallisuusjärjestelmien kehittämisen sekä säännöllisen 

harjoittelun Putin mainitsee epäsuorasti keinoiksi lisätä suojaa. (Putin 2018.) 

Presidentin viittaus syys-talvikauteen voidaan liittää Senderovin ja Edelevin (2019) laskelmiin 

Venäjän kaasunsiirtojärjestelmän kuormittumisesta talvikaudella. Putinin mainitsemat keinot 

sijoittuvat Mahutovin (2014) hierarkiassa tekniselle ja sosiaaliselle eli laitteiden ja käyttäjien 

tasolle ja ovat onnettomuuksien todennäköisyyttä vähentäviä toimia. Presidentti ei kuitenkaan 

ota kantaa siihen, mitä pitäisi tapahtua onnettomuuden sattuessa tai sen jälkeen, mikä on linjassa 

Pursiaisen (2020) ja Roffeyn (2016) havaintojen kanssa resilienssistä, tai sen puutteesta.  

Doktriinin mukaan energiaturvallisuuden tehtäviä ovat huolehtia venäläisten kuluttajien riittä-

vistä energiaresursseista, tuottaa ja ylläpitää polttoaine-energiakompleksin tuotteita valtion ma-

teriaalireservissä ja valvoa energia-alan ulkomaansidonnaisuuksia. Lisäksi tehtäviä ovat taata 

polttoaine-energiakompleksin infrastruktuurin ja kohteiden antiterroristinen suojelu ja turvalli-

suus myös hätätilanteissa, taata polttoaine-energiakompleksin kriittisen informaatioinfrastruk-

tuurin turvallisuus sekä suojella väestöä ja alueita polttoaine-energiakompleksin kohteissa ai-

heutuvilta hätätilanteilta. (Doktriini 2019, artikla 22.) 

Doktriinin haasteet, uhkat ja riskit -osio on pitkä. Kriittisen infrastruktuurin osalta nousivat 

esiin seuraavat seikat: terrorismi, kriittisen informaatioinfrastruktuurin haavoittuvuudet, luon-

nonilmiöt, infrastruktuurin vanheneminen ja kuluminen, ulkomaansidonnaisuudet sekä laitto-

muudet. Polttoaine-energiakompleksin vahingoittamiseen tähtäävä terroristi- ja sabotaasitoi-

minta luokitellaan doktriinissa ”rajat ylittäväksi” (трансграничный) uhkaksi. Samaan katego-

riaan kuuluu uhka epäsuotuisista ja vaarallisista luonnonilmiöistä tai ympäristön muutoksista 
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sekä informaatioinfrastruktuurin häirintä laittomilla keinoilla. Energiaturvallisuuden kehittämi-

sen yhteydessä tuodaan ilmi myös pelko ulkomaisten erikoispalveluiden ja -organisaatioiden 

toimista kompleksin kohteiden ja infrastruktuurin vahingoittamiseksi. (Doktriini 2019, artikla 

25.) 

Toimia legitimoidaan uhkien lisäksi listalla uhkien realisoitumisen seurauksista. Muissa tutki-

tuissa dokumenteissa ei otettu suoraan kantaa uhkien realisoitumisen seurauksiin. Niitä olisivat 

muun muassa haitat kansalaisten hengelle ja terveydelle, häiriöt talouden normaaliin toimin-

taan, kuluttajahintojen nousu ja lukuisat ongelmat polttoaine-energiakompleksin organisaati-

oille. (Doktriini 2019, artikla 21.) 

Uhkien toteutumisen seurauksia koskevan luvun perusteella energiaturvallisuuden takaamisen 

tarpeellisuutta perustellaan pitkälti taloudellisilla haitoilla. Kompleksin laitosten vikaantumisen 

seurauksia valtion tai puolustusjärjestelmän toiminnalle ja ylipäätään turvallisuudelle ei mai-

nita, vaikka uhkaosiossa on lueteltu myös sotilaallispoliittiset uhkat. Viesti seurauksista on tä-

män perusteella suunnattu ensisijaisesti energia-alan yrityksille. Listauksen tavoitteena lienee 

ollut motivoida yritykset ja muut polttoaine-energiakompleksin toimijat toteuttamaan hallinnon 

määrittelemät toimet organisaatioiden ja laitosten turvallisuuden takaamiseksi. Näitä toimia kä-

sitellään tarkemmin luvussa 4.1.5.  

Edelleen tärkeä dokumentti Venäjän toimissa kriittisen infrastruktuurin suojelun piirissä on pre-

sidentin hyväksymä yhteiskunnan turvallisuuskonsepti vuodelta 2013. Konsepti on valtion po-

litiikkaa yhteiskunnan turvallisuuden piirissä määrittävä strateginen suunnittelu- ja perustedo-

kumentti (Konsepti 2013, artikla 3). Yhteiskunnan turvallisuus luetaan osaksi kansallista tur-

vallisuutta ja määritellään tilaksi, jossa ”henkilö ja kansalainen, yhteiskunnan materiaaliset ja 

hengelliset arvot ovat suojattu rikoksilta ja muilta lainvastaisuuksilta, sosiaalisilta ja kansalli-

suuksien välisiltä konflikteilta sekä luonnon ja teknologian aiheuttamilta hätätilanteilta (ibid., 

artikla 4).  

Konseptin ja siinä kuvattujen toimien tarpeellisuus legitimoidaan 17 artiklan pituisella uhkaosi-

olla, joka painottaa rikollisuutta (ml. korruptio), väestön liikehdintää ja terrorismia mutta ennen 

kaikkea luonnon ja teknologian aiheuttamien katastrofien vaaraa. Yleisesti yhteiskunnan tur-

vallisuuden tilaa luonnehditaan epävakaaksi. Luonnollisia uhkia ovat tulipalot, tulvat sekä 

maanjäristykset. Paloturvallisuuden ilmoitetaan tarvitsevan erityistä huomiota, sillä todennä-

köisyys tulipaloille Venäjällä on korkeampi kuin muissa taloudellisesti kehittyneissä maissa. 

Valtion vakuutetaan työskentelevän riittävän informationaalisen, teknisen ja teknologisen tuen 

takaamiseksi pelastuspalveluille. Tulvien ja muiden ”vaarallisten hydrologisten ilmiöiden” 
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kohonnut riski yhdistetään ilmastonmuutokseen ja käynnissä olevaan ”antropogeeniseen kehi-

tykseen”. Maanjäristyksille alttiilla alueilla sijaitsee suuri määrä kriittisen tärkeitä kohteita ja 

asuinrakennuksia (ibid., artikla 8, 21–23).  

Teknologisia uhkia ovat liikenneinfrastruktuurin kohteiden, ajoneuvojen ja hydraulisten raken-

nelmien kuluminen, mikä vähentää niiden käyttöturvallisuutta ja lisää onnettomuuksien riskiä. 

Vakava uhka aiheutuu myös todennäköisyydestä ydin- ja säteilyvaarallisista kohteista ja vaa-

rallisista tuotantolaitoksista alkunsa saaville hätätilanteille. Uhkan varsinaista alkuperää ei kui-

tenkaan mainita. Lisäksi eri teollisuusalojen heikkenemisestä johtuen uusia terveydelle ja ym-

päristölle vaarallisia biologisia ja kemiallisia uhkia on syntynyt. (Konsepti 2013, artikla 18–

20.) 

Terrorismin uhkan katsotaan olevan korkea. Siviilien turvallisuus ja ”terrorististen rikoksien 

potentiaalisten kohteiden, mukaan lukien kriittisen tärkeiden ja (tai) potentiaalisesti vaarallisten 

infrastruktuuri- ja elämänturvan varmistavien kohteiden sekä joukko-oleskelupaikkojen” tur-

vallisuuden varmistaminen vaativat lisääntynyttä huomiota. Yhteiskunnan uhkana on myös na-

tionalististen, uskonnollisten, etnisten ja muiden organisaatioiden ekstremistinen toiminta, 

millä vahingoitetaan maan yhtenäisyyttä, alueellista eheyttä sekä poliittista ja yhteiskunnallista 

tilannetta. (Konsepti 2013, artikla 10–11.) 

Uhkaosion viimeisen kohdan mukaan ”hätätilanteiden analyysi on osoittanut, että vaarallisiin 

luonnonilmiöihin ja tulipaloihin liittyvät luonnonmullistukset, vesistöissä sattuvat tapahtumat 

sekä teknologian aiheuttamat onnettomuudet ja terroristiset teot aiheuttavat merkittävän uhkan 

siviilien turvallisuudelle, maan taloudelle ja niiden seurauksena Venäjän federaation kestävälle 

kehitykselle.” (Konsepti 2013, artikla 24.)  

Uhkien yhteydessä mainitaan myös talouden kohteet, joskaan niiden tärkeyttä ei painoteta. Hä-

tätilanneministeriön määritelmä talouden kohteelle on ”1) Yritys tai laitos tuotanto- tai sosiaa-

lisiin tarkoituksiin, 2) yksittäisellä teollisuusalueella sijaitseva materiaalista tai sosiaalista tuo-

tantoa varten oleva yritys, laitos tai organisaatio.” (Termipankki 2022.) Sosiaalisella tuotan-

nolla tarkoitetaan esimerkiksi palveluita.   

Tilanteen korjaamiseksi suoritettavat toimet ilmoitetaan päämäärinä, tehtävinä, periaatteina 

(принципы) sekä suuntina. Yksi päämäärä on nostaa väestön suojan tasoa luonnon ja teknolo-

gian aiheuttamia hätätilanteita sekä terroristisia uhkia vastaan. Yhteiskunnan turvallisuuden 

päätehtäväksi ilmoitetaan ihmisen ja kansalaisen elämän, terveyden, perustuslaillisten oikeuk-

sien ja vapauksien suojelu. Tehtäviin lukeutua ”suojella väestöä luonnon ja teknologian 
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aiheuttamilta onnettomuuksilta sekä taata paloturvallisuus ja ihmisten turvallisuus vesistöissä”. 

(Konsepti 2130, artikla 25–26.) Hätätilanneministeriön mukaan vesillä kuolee vuosittain yli 

10 000 henkeä. Tärkeimmät kuolinsyyt ovat uintitaidottomuus, alkoholi, lasten valvonnan 

puute sekä vesiturvallisuussääntöjen rikkominen. (68.mchs.gov.ru.) Muita tehtäviä ovat muun 

muassa sosiaalisten ja etnisten konfliktien estämiseksi sekä luonnon ja teknologian aiheutta-

mien hätätilanteiden seurausten minisoimiseksi suunnattavien kohdeohjelmien esittely (Kon-

septi 2013, artikla 25–26.) Viimeksi mainittu kohdeohjelma esitellään luvussa 4.1.4. Yhdeksi 

periaatteista määritellään yhteistoiminta turvallisuusjoukkojen, järjestöjen, kansainvälisten or-

ganisaatioiden ja kansalaisten välillä (ibid., artikla 27).  

Tässä luvussa analysoidut dokumentit osoittivat, että tämän tutkielman kannalta olennaisin kan-

sallisen turvallisuuden sektori on valtion ja yhteiskunnan turvallisuus. Siihen liittyvät ja erityi-

sesti hätätilanneministeriön toimintaa ohjaavat dokumentit analysoidaan seuraavassa luvussa. 

Tällä luodaan kokonaiskuva siitä, minkälaisia toimia ja linjauksia kriittisen infrastruktuurin 

suojelemiseen on kyseisellä sektorilla tehty. 

4.1.3 Hätätilanneministeriön toimintaa ohjaavat politiikkalinjaukset 

Kuten luvussa 4.1 todetaan, hätätilanneministeriön toimialan voi jakaa neljään osaan. Niille 

yhteiset linjat määritellään dokumenteissa, joiden otsikot tottelevat tässä tutkielmassa suomen-

noksia ”Strategia siviilipuolustuksen, väestön ja alueiden suojelun hätätilanteilta, paloturvalli-

suuden ja ihmisten turvallisuuden vesistöissä kehittämiseksi vuoteen 2030” (2019) sekä ”Val-

tionohjelma ’Väestön ja alueiden suojelu hätätilanteilta, paloturvallisuus ja ihmisten turvalli-

suus vesistöissä’” (2014). Otsikoinnistaan huolimatta myös valtionohjelma liittyy olennaisesti 

siviilipuolustukseen. Edellä mainituista dokumenteista kumpikin oli voimassa tutkielman teon 

aikana. 

Kriittisen infrastruktuurin suojelun kannalta keskeinen poliittinen linjadokumentti on ”Valtion 

politiikan perusteet väestön suojelemiseksi ja kriittisen tärkeiden sekä potentiaalisesti vaaral-

listen kohteiden suojelemiseksi luonnollisilta, teknologisilta ja terrorististen tekojen uhkilta 

vuoteen 2020”. Kyseessä on alun perin vuonna 2006 luotu linjaus, joka on päivitetty 2011 ja 

2017 ja jota myös Pynnöniemi (2013) ja Pursiainen (2020) ovat analysoineet. Tutkimustulosten 

perusteella sille ei ole tehty päivitystä. joka ulottuisi vuoden 2020 jälkeiseen aikaan.  

Vuoden 2017 päivityksessä viitataan edelleen vuoden 2009 kansallisen turvallisuuden strategi-

aan. Dokumentissa kuvattujen linjausten tarpeellisuutta legitimoidaan ”mahdollisilla uhkilla” 

Venäjän alueella. Vaikka dokumentti on päivätty 17.2.2017, siinä viitataan raportteihin vuosilta 
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2008–2010. Niiden mukaan vaarallisten luonnonilmiöiden merkittävien ja teknologisten onnet-

tomuuksien määrä on kasvanut vuosittain, samalla kun onnettomuuksien seurauksena kuollei-

den ihmisten määrä on laskenut. 90 miljoonan ihmisen (n. 62,5% koko väestöstä) todetaan asu-

van alueilla, joissa kriittisen tärkeässä tai potentiaalisesti vaarallisessa kohteessa sattuva onnet-

tomuus voisi vaikuttaa. (Valtion politiikka 2017, artikla 2, 6.) Lisäksi todetaan, että hätätilan-

teista aiheutuva suora ja epäsuora taloudellinen tappio voi vuosittain olla 1,5–2 prosenttia brut-

tokansantuotteesta. (Valtion politiikka 2017, artikla 6–8.)   

Painavin argumentti esitetään artiklassa 9 (Valtion politiikka 2017), jossa vedotaan hätätilan-

teiden uhkaan ja ”muutosdynamiikkaan”. Artiklan mukaan analyysi osoittaa, että ”luonnonmul-

listuksiin liittyvät vaaralliset luonnonilmiöt ja tulipalot, onnettomuudet vesistöissä sekä tekno-

logiset onnettomuudet ovat hätätilanteiden päälähteet ja aiheuttavat merkittävän uhkan ihmis-

elämälle (жизнедеятельность человека), vakaalle talouskasvulle ja näiden seurauksena Venä-

jän kestävälle kehitykselle ja kansalliselle turvallisuudelle.” Uhka ihmiselämälle viittaa tilan-

teeseen, jossa elämänturva on vaarassa.  

Eroja Busyginan ja Pynnöniemen (2013, 567) esittelemään vuoden 2006 versioon löytyy siis 

ainakin uhkakuvista ja vaaroista, joista on poistettu turvallisuuskulttuuriin, terrorismiin ja ri-

kollisuuteen liittyvät uhkakuvat. Vuoden 2017 versiossa kaikki uhkat liittyvät vaarallisiin luon-

nonilmiöihin ja teknologisiin onnettomuuksiin, eikä terrorismin uhkaa legitimoida lainkaan, 

vaikka dokumentin nimi on pysynyt muuttumattomana.  

Valtion politiikan tavoitteiksi tässä aihepiirissä määritellään 

1) minimoida luonnollisten ja teknologisten hätätilanteiden sekä terroritekojen riskit 

2) varmistaa taattu yksilön, yhteiskunnan ja valtion turvallisuustaso ”tieteeseen perustuvan hy-

väksyttävän riskin rajoissa” 

3) lisätä kriittisen tärkeiden ja potentiaalisesti vaarallisten kohteiden suojelun tasoa kohdan 1 

riskeiltä 

4) luoda olosuhteet väestön elämänturvalle, Venäjän federaation ja sen erillisten alueiden kes-

tävälle sosioekonomiselle kehitykselle. (Valtion politiikka 2017, artikla 12.) 

Tavoitteiden saavuttamiseksi seuraavat alueet ilmoitetaan prioriteeteiksi: 

1) normatiivis-oikeudellisen perustan modernisointi 

2) perus- ja soveltavan tieteen, tekniikan ja teknologian kehittäminen 

3) valtion hätätilannejärjestelmän toiminnan varmistaminen ja kehittäminen 

4) säteilyonnettomuuksien ja -katastrofien pitkäaikaisten seurausten lieventäminen 
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5) kansainvälisen yhteistyön kehittäminen tällä alueella. (Valtion politiikka 2017, artikla 13.) 

Toimet prioriteettien toteuttamiseksi ovat muun muassa tärkeiden ja vaarallisten kohteiden tek-

nisten ja paloturvallisuutta koskevien sääntöjen tarkastelu, lainsäädännön muokkaaminen edes-

vastuun kasvattamiseksi riketapauksissa sekä kriittisten kohteiden kategorisointia koskevien 

kriteerien selkeyttäminen. Toimiksi ilmoitetaan myös teollisuuden turvallisuusvaatimusten ko-

hentaminen ja aie ”parantaa talouden kohteiden valmiutta toimia mainittujen uhkien olosuh-

teissa lisäämällä niiden fyysistä sietokykyä (физической устойчивости) ja (tai) suojelua” sekä 

kehittää ja varustaa joukkoja turvaamaan väestö ja kohteet mainituilta uhkilta. (Valtion poli-

tiikka 2017, artikla 15.)  

”Fyysisen sietokyvyn” voisi suomentaa myös fyysiseksi resilienssiksi. Se voisi kuitenkin olla 

harhaanjohtavaa, mikäli kriittisen infrastruktuurin resilienssin mielletään sisältävän fyysisen 

puolen lisäksi myös esimerkiksi digitaaliset ja sosiaaliset ulottuvuudet. Lausuma onkin sinänsä 

osoitus resilienssin puutteesta: tässä infrastruktuurin haavoittuvuutta pyritään vähentämään 

vahvistamalla vain sen fyysisiä ominaisuuksia. Tässä myös ilmenee mahdollisuus väärille tul-

kinnoille, kun resilienssiä ”etsitään” jostain, missä sitä ei välttämättä ole. 

Dokumentissa jaetaan tehtäviä eri toimijoille seuraavasti: Federaatiohallitus johtaa valtion po-

litiikan toimeenpanon sekä toimeenpanoviranomaisten toiminnan eri hallintotasoilla. Hätätilan-

neministeriö toteuttaa viranomaisten toiminnan koordinoinnin eri hallintotasoilla. Johtajat eri 

tasoilla organisoivat ja suorittavat toimenpiteet valtuuksiensa rajoissa. (Valtion politiikka 2017, 

artikla 17, 18.) 

Kaiken kaikkiaan vuoden 2017 linjadokumentti on kriittisen infrastruktuurin suojelua perusta-

valla tavalla määrittelevä dokumentti. Ristiriitaista on, että dokumentille ei ole tehty vuoden 

2020 jälkeiseen aikaan ulottuvaa päivitystä, mutta Banštšikovan ja Nazarenkon (2019) mukaan 

federatiivinen suunnitelma kriittisen tärkeiden ja potentiaalisesi vaarallisten kohteiden suojan 

kehittämiselle on kuitenkin tehty jo vuonna 2018. 

Toinen olennainen hätätilanneministeriön toimintaa ohjaava asiakirja on ”Valtion politiikan pe-

rusteet väestön ja alueiden suojelemiseksi hätätilanteilta vuoteen 2030” (2018). Dokumentti ei 

suoranaisesti ohjaa kriittisen infrastruktuurin suojelua, vaan tähtää hätätilanteiden syntymisen 

estämiseen ja vähentämään niistä syntyviä negatiivisia vaikutuksia väestölle ja alueille. 

Kyseessä on kansallisen turvallisuuden viitekehykseen lukeutuva strateginen suunnitteludoku-

mentti, minkä toimeenpanolla tähdätään valtion ja yhteiskunnan turvallisuuden strategisten 

päämäärien saavuttamiseen. Politiikan päämääränä on taata maan kestävä sosioekonominen 
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kehitys sekä ”hyväksyttävä väestön elämänturvan taso hätätilanteissa.” (Valtion politiikka 

2018, artikla 2, 4, 12, 26). 

Valtion toimien legitimoinnin yhteydessä viitataan ulkoiseen uhkaan. Dokumentin mukaan 

”Valtion yhtenäisen hätätilannejärjestelmän toiminta toteutetaan geopoliittisen epävakauden 

olosuhteissa ja uusien kansallisen turvallisuuden uhkien taustaa vasten, joilla on kompleksinen 

yhteenkietoutunut luonne.” (Valtion politiikka 2018 artikla 6.) Geopoliittisen epävakauden 

taustoja, syitä tai seurauksia dokumentti ei erittele. Geopoliittiset uhkat ovat lähtökohtaisesti 

sotilaallisia uhkia, joilla tässä legitimoidaan Venäjän sotilaalliseen organisaatioon lukeutuvan 

hätätilanneministeriön toimia ja resurssitarpeita. 

Varsinaisiksi uhkiksi luetellaan 1) globaalin ilmastonmuutoksen, geofyysisten ja ”kosmogee-

nisten” prosessien ja muiden syiden aiheuttamat luonnonkatastrofit, 2) infrastruktuurin rapau-

tumisesta, tulipaloista, luonnonkatastrofeista ja muista syistä aiheutuvat teknologiset onnetto-

muudet ja katastrofit, 3) ”ihmisille, eläimille ja kasveille erityisen vaaralliset tartuntataudit, mu-

kaan lukien ne, jotka liittyvät muuttoliikeprosessien intensiivisyyden ja kaupungistumisen kas-

vuun.” Lisäksi otetaan esille luonnonympäristön negatiiviset muutokset ja teknologisten pro-

sessien monimutkaistuminen, jotka kasvattavat onnettomuuksien seurauksena syntyviä vahin-

koja. (Valtion politiikka 2018, artikla 7, 8.) Kosmogeenisillä prosesseilla viitataan maapallon 

ulkopuolella syntyviin ilmiöihin, kuten auringon massapurkauksiin ja vaarallisiin meteoriittei-

hin. 

Dokumentin mukaan työ väestön ja alueiden suojelemiseksi on käynnissä ja argumenttia legi-

timoidaan kuvauksella työn sisällöstä. Työn osa-alueet voidaan jakaa kehittämisen, kohentami-

sen (совершенствование) ja toimeenpanon kokonaisuuksiin. Kehittämisen alueisiin lukeutu-

vat ”kriittisen tärkeiden ja potentiaalisesti vaarallisten kohteiden suojauksen tason nostaminen, 

niiden toiminnan resilienssin takaaminen hätätilanteissa” sekä väestön varoitusjärjestelmien ke-

hittäminen (Valtion politiikka 2018, artikla 9). Kohentamisen kohteiksi mainitaan normatiivis-

oikeudellinen perusta, turvallisuuskulttuuri sekä pelastuspalveluiden välisen informaation 

kulku. Valtiollinen valvonta, ennaltaehkäisevät toimet, teknisten järjestelmien ja joukkojen val-

mius, onnettomuuksien seurausten minimointi sekä onnettomuuksiin varautumiseen ja niiden 

poistamiseksi laadittujen toimintasuunnitelmien toimeenpano muodostavat kolmannen katego-

rian. (Ibid.) 

Politiikan päämäärien saavuttamiseksi määritellään tehtävät ja lukuisia ”prioriteettisuuntia” 

(приоритетные направления) näillä tehtäville. Tehtävät ovat  
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1) valtion hätätilannejärjestelmän hallintoelinten ja joukkojen toiminnan kohentaminen 

2) väestön elämänturvan takaavien kompleksisten järjestelmien käyttöönotto 

3) väestön suojauksen tason nostaminen hätätilanteilta ja nykyaikaisen teknologian ja metodien 

käyttöönotto hätäpelastustyön suorittamisessa 

4) yhteistoiminta yhteiskunnallisten järjestöjen ja muiden voittoa tavoittelemattomien organi-

saatioiden kanssa 

5) riskiorientoituneen lähestymistavan käyttöönotto valtion suorittaman valvonnan organisoin-

nissa ja toimeenpanossa 

6) normatiivis-oikeudellisen perustan kohentaminen 

7) kansainvälisen yhteistyön kehittäminen. (Valtion politiikka 2018, artikla 13.) 

Kohdan 1 tarkennuksissa ohjataan hätätilannejärjestelmän ja sen joukkojen valmiuden kohen-

tamiseen sekä kriittisen tärkeiden ja potentiaalisesti vaarallisten kohteiden suojauksen tason 

nostamiseen. Kohdassa 4 ei-valtiollisia toimijoita on tarkoitus hyödyntää uuden turvallisuus-

kulttuurin (”elämänturvan kulttuurin”, культура безопасности жизнедеятельности) muodos-

tamisessa. Väestön elämänturvan takaavien kompleksisten systeemin kohdalla suunniksi mää-

ritellään nykyaikaisten teknisten järjestelmien käyttö väestön varoittamiseen, informoimiseen 

ja hälyttämiseen hätätilanteen sattuessa. (Valtion politiikka 2018.) 

Kohta 5 sisältää kaksi prioriteettisuuntaa, jotka ovat ”oikeushenkilöiden ja yksityisyrittäjien 

toiminnan määrittäminen tiettyyn riskikategoriaan” sekä ”luettelojen muodostaminen valtiolli-

sen valvonnan kohteista asetettujen riskikategorioiden ja vaarallisuusluokkien (kategorioiden) 

perusteella”.  Liittohallituksen tuoreita toimia näiden suuntien piirissä käsitellään luvussa 4.1.4. 

Väestön ja alueiden suojelun ohjauksesta määritetään seuraavasti: Liittohallitus määrittää liit-

tovaltion toimeenpanevien viranomaisten tehtävät, toiminnot, menettelytavat, oikeudet ja vel-

vollisuudet sekä hallinnoi valtion hätätilannejärjestelmää. Hätätilanneministeriö koordinoi liit-

tovaltion toimeenpanevien viranomaisten toiminnan. Eri tasoilla toimivien viranomaisten ”pää-

toimintoja” ovat osallistuminen strategisten ja muiden suunnitteludokumenttien kehitystyöhön, 

politiikkaohjelmien kehitystyö ja toimeenpano sekä valtion hätätilannejärjestelmän toimeenpa-

nosuunnitelmien kehitystyö ja toimeenpano. (Valtion politiikka 2018, artikla 19–22.) 

”Strategia siviilipuolustuksen, väestön ja alueiden suojelun hätätilanteilta, paloturvallisuuden 

ja ihmisten turvallisuuden vesistöissä kehittämiseksi vuoteen 2030” on strateginen suunnittelu-

dokumentti, jossa tarkennetaan edellä käsiteltyjen poliittisten linjadokumenttien linjauksia. 

Strategian toimeenpanolla on tarkoitus luoda olosuhteet väestön elämänturvan, kriittisen tär-

keiden ja potentiaalisesti vaarallisten kohteiden sekä Venäjän alueella sijaitsevien aineellisten 
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ja kulttuuristen arvojen suojaamiseksi sotilaallisissa konflikteissa syntyneiltä vaaroilta sekä hä-

tätilanteilta, tulipaloilta ja vesistöissä tapahtuvilta onnettomuuksilta maan kansallisen turvalli-

suuden ja kestävä sosioekonominen kehityksen takaamiseksi ”vallitsevissa geopoliittisissa olo-

suhteissa” (Strategia 2019, artikla 3).  

Strategian toimeenpanon tuloksena pitäisi olla tilanne, jossa väestön, aineellisten ja kulttuuris-

ten arvojen suojan taso on noussut uuden pelastusteknologian ja -tekniikan käytön myötä. Si-

viilipuolustuksen johtamisjärjestelmällä ja joukoilla on saavutettu sellainen reagoinnin taso, 

joka vastaa arvioituihin vaaroihin ja riskeihin. (Strategia 2019, artikla 25.) Toimeenpano on 

kaksivaiheinen: ensimmäinen vaihe on tutkielmaa kirjoitettaessa käynnissä ja päättyy 2024. 

Toinen vaihe päättyy 2030. (Ibid., artikla 22.) 

Tarvetta varautua sotilaallisten konfliktien synnyttämiin vaaroihin perustellaan vallitsevilla 

geopoliittisilla suhteilla ja kansainvälisten suhteiden ”yleisellä mutkistumisella”. Muut strate-

gien toimeenpanoa legitimoivat ongelmat, haasteet tai uhkat liittyvät luonnon tai teknologian 

aiheuttamiin onnettomuuksiin. Strategian mukaan ihminen säilyttää asemansa yhtenä teknolo-

gisten onnettomuuksien ja tulipalojen päälähteistä. Ihmisen kasvava riippuvuus teknologiasta 

ja innovaatioista voi johtaa katastrofien sarjoihin. (Ibid., artikla 6–13.) 

Strategiaa legitimoidaan myös jo aikaan saaduilla toimenpiteillä. Niitä ovat 85 alueellisen ja 

1600 paikallisen palo- ja pelastusaseman muodostaminen. Harvaan asutuille alueille on luotu 

vapaaehtoisia palokuntia. Siviilipuolustuksen saralla siviilipuolustuksen johtamisjärjestelmä ja 

siviilipuolustusjoukkojen ryhmitys on muodostettu. Siviilipuolustuksen ja valtion hätätilanne-

järjestelmän materiaali- ja varustehankkeita perustellaan hätätilanteiden skaalalla sekä ”uusien 

muotojen ja metodien” käytöllä sotilaallisissa toimissa. (Ibid., artikla 4, 13, 15.) 

Kehittämisstrategian viisi päätehtävää siviilipuolustuksen ja muiden dokumentin otsikossa ni-

mettyjen aihepiirien osalta ovat: 

1) Valtiollisen johtamisjärjestelmän ja strategisen suunnittelun kehittäminen huomioimalla Ve-

näjän ja maailman poliittinen ja sosioekonominen tilanne. Tähän lukeutuu yhteistoiminnan ko-

hentaminen viranomaisten välillä sekä keinojen kehittäminen lainsäädännön ja strategioiden 

toimeenpanon onnistumisen arvioimiseksi. 

2) Uusien teknologioiden käyttöönotto väestön elämänturvan takaamiseksi. Tähän lukeutuu 

muun muassa pelastus- ja siviilipuolustusjoukkojen varusteiden kohentaminen sekä väestön 

kouluttaminen toimimaan hätätilanteissa. 
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3) Paloturvallisuusjärjestelmän kehittäminen. Osana tätä kohennetaan palovalvontaa ”maan 

kansalliselle turvallisuudelle kriittisen tärkeissä kohteissa, muissa erityisen tärkeissä palovaa-

rallisissa kohteissa, erityisen arvokkaissa kulttuuriperinnön kohteissa”, joissa toimii Valtion pa-

lolaitoksen liittovaltiollisia laitos- ja erityisyksikköjä.  

4)  Perus- ja soveltavan tieteellisen tutkimuksen tukeminen ja ”stimulointi” sekä pelastustek-

nologian ja -kaluston kehittäminen. Tähän sisältyy muun muassa ”tieteellisen perustan muo-

dostaminen kriittisen tärkeiden ja potentiaalisesti vaarallisten kohteiden suojauksen tason nos-

tamiseksi liittyen uusien vaarojen ja uhkien ilmaantumiseen.” 

5) Kansainvälisen yhteistyön kehittäminen. Tähän lukeutuu esimerkiksi muiden valtioiden ko-

kemuksien opiskelu ja venäläisten teknologioiden ja lähestymistapojen markkinointi kansain-

väliselle areenalle. Yhteistyöosapuoliksi mainitaan YK ja Kansainvälinen siviilipuolustusorga-

nisaatio (International Civil Defense Organisation, ICDO), mutta ei valtioita.  

Strategian toimeenpanon tilaa arvioidaan määrällisten muuttujien avulla. Siviilipuolustuksen 

tilaa arvioidaan 1) väestönsuojien, väestölle jaetun henkilökohtaisen ja lääkinnällisen suojama-

teriaalin, 2) kriisitilanteissa väestön varoittamiseen käytettävän järjestelmän toiminta-asteen ja 

3) hätätilanneministeriön sotilaallisten pelastusyksiköiden kaluston ja aseiden modernisointias-

teen kautta. Väestön ja alueiden suojaa hätätilanteilta arvioidaan vertaamalla seuraavia muut-

tujia vuoden 2019 tilastoihin: 1) vähintään 25 prosentin lasku hätätilanteiden määrässä 2) vä-

hintään 25 prosentin lasku hätätilanteista aiheutuneissa kuolemista 3) vähintään 6 prosentin 

lasku hätätilanteiden suoranaisesti aiheuttamissa materiaalivahingoissa. Paloturvallisuudessa 

muuttujat vuoteen 2019 verrattuna ovat 10 prosentin lasku rekisteröidyissä tulipaloissa ja 25 

prosentin lasku tulipalojen aiheuttamissa kuolemissa. (Strategia 2019, artikla 21.) 

Tässä luvussa analysoidut dokumentit luovat normiperustan kriittisen tärkeiden ja potentiaali-

sesti vaarallisten kohteiden suojelulle. Suojelu ei tapahdu tyhjiössä, vaan se liitetään näillä do-

kumenteilla siviilipuolustukseen, hätätilanteisiin, valtion hätätilannejärjestelmään sekä palotur-

vallisuuteen. Hätätilanneministeriö on tämän toiminnan keskeinen koordinaattori. Seuraavassa 

luvussa analysoidaan hätätilanneministeriön tehtävät ja vastuut määrittäviä aineistoja sekä mi-

nisteriön käytännön toimenkuvaa kuvailevia aineistoja. 

4.1.4 Muut hätätilanneministeriön ja sen joukkojen toimintaa koskevat dokumentit 

Säädös hätätilanneministeriöstä (Säädös 2004) määrittää ministeriön tehtävät. Sen mukaan hä-

tätilanneministeriö vastaa valtion politiikasta, lainsäädännöstä, valvonnasta ja kontrollista aihe-

piirissä, joka kattaa 1) siviilipuolustuksen, 2) väestön ja alueiden suojelun hätätilanteilta 3) pa-

loturvallisuuden takaamisen 4) ihmisten turvallisuuden vesistöissä (Säädös 2004). Kaikki niistä 
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linkittyvät tavalla tai toisella myös kriittisen infrastruktuurin suojeluun, mutta toisena mainittu 

kokonaisuus selkeämmin kuin muut.  

Ministeriölle on säädetty seuraavat päätehtävät: 

- laatia ja toimeenpanna valtion politiikka edellä mainitussa aihepiirissä 

- järjestää normien valmistelu ja hyväksyminen edellä mainitussa aihepiirissä 

- johtaa toimintaa edellä mainitussa aihepiirissä valtion hätätilannejärjestelmän viiteke-

hyksessä 

- toimeenpanna normeissa säädetyt toimet hätätilanteiden ja tulipalojen syntymisen eh-

käisemiseksi, ennakoimiseksi ja niiden seurausten poistamiseksi 

- organisoida ja toteuttaa siviilipuolustus, reagoida hätätilanteisiin, suojella alueita ja vä-

estöä hätätilanteilta ja tulipaloilta, varmistaa ihmisten turvallisuus vesistöissä sekä tar-

vittaessa toteuttaa humanitaarisia operaatioita myös Venäjän ulkopuolella. (Säädös 

2004.) 

Ministeriön päätehtäviä toteutetaan niin sanottujen toiminnallisuuksien kautta. Niitä ovat muun 

muassa erilaisten laki- ja säädösluonnoksien valmisteleminen, maan talouden mobilisaatio-

suunnitelmien laatiminen ministeriön toimialan osalta, valmiuden ylläpito ja operatiivisten pe-

lastus- ja muiden tehtävien suorittaminen sekä luettelojen laatiminen ja ylläpitäminen kriittisen 

tärkeistä, potentiaalisesti vaarallisista ja kansallisen turvallisuuden kannalta tärkeistä kohteista. 

(Säädös 2004.) 

Hätätilanneministeriön toiminnan ytimessä on niin hätätilanteiden ehkäisy ja niihin puuttumi-

nen. Kriittisen infrastruktuurin vikaantumisesta voi seurata onnettomuus, joita aineistossa kut-

sutaan hätätilanteiksi. Hätätilanteen taso määritellään hallituksen päätöksen mukaisesti alueel-

lisen vaikutuksen, kuolemien sekä taloudellisen vahingon perusteella (Päätös 2007). Luokittelu 

ei koske metsäpalojen seurauksena metsäalueilla syntyviä hätätilanteita (ibid.). Taulukon ”kun-

nallinen” (муниципальное образование) ei vertaudu esimerkiksi Suomen kuntajärjestelmään. 

”Kuntienvälinen” kattaa kuntahallinnon eri tasojen ja tyyppien (муниципальный район & 

округ, городской округ, внутригородская территория города федерального значения) vä-

liset onnettomuudet.  
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Hätätilanteen 

taso 

Vaikutusalue Kuolleiden ja (tai) ter-

veysvahinkoja saaneiden 

määrä 

Materiaalinen vahinko (rup-

laa)  

Paikallinen Enintään organisaation 

(kohteen) alueella 

Enintään 10 Enintään 240 000  

Kunnallinen  Enintään yhden kun-

nan alueella 

Enintään 50 Enintään 12 miljoonaa 

Kuntienvälinen Vähintään kahden kun-

nan alueella 

Enintään 50 Enintään 12 miljoonaa 

Alueellinen Enintään yhden alue-

subjektin alueella 

Yli 50 

Enintään 500 

Yli 12 miljoonaa 

Alle 1,2 miljardia 

Alueidenvälinen Vähintään kahden 

aluesubjektin alueella 

Yli 50 

Enintään 500 

Yli 12 miljoonaa 

Alle 1,2 miljardia 

Federatiivinen - Yli 500 Yli 1,2 miljardia 

Kuvio 6. Hätätilanteiden luokittelu (Päätös 2007, päivitetty 1.1.2020). 

 

 

Mikäli siis potentiaalisesti vaarallisessa kohteessa sattuu onnettomuus, jonka seurauksena me-

nehtyy tai vahingoittuu alle 50 ihmistä, materiaalisten vahinkojen hintalappu on alle 240 000 

ruplaa ja vaikutukset leviävät kuntien välillä, mutta eivät toisen aluesubjektin alueelle, kyseessä 

on kuntienvälisen tason hätätilanne.  

Vertailu alkuperäiseen hätätilanteet määrittelevään päätökseen osoittaa, että vuoden 2007 jäl-

keen muutoksia on tehty materiaalisen vahingon mittareihin. Alun perin paikallisen tason hätä-

tilanteessa tunnuslukuna oli vahinkojen hinnan jääminen alle 100 000 ruplaan, kunnallisessa ja 

niiden välisessä alle viiteen miljoonaan, alueellisessa ja niiden välisessä alle 500 miljoonaan. 

Federatiivisen tason hätätilanteessa vahinko oli yli 500 miljoonaa ruplaa. Hätätilanteen tason 

määritelmään vaikuttavan taloudellisen vahingon hinta on siis korotettu 2,4–kertaiseksi, mikä 

voi tarkoittaa, että hätätilanteista aiheutuvat kustannukset ovat nousseet. Muutokset on tehty 

vuonna 2019 (Päätös 2019). Korottamalla hintakynnystä voidaan myös laskea rekisteröitävien 

hätätilanteiden määrää. Sen nojalla voidaan perustella tehtyjen toimien tehokkuutta. Kuvio 7 

osoittaa kuitenkin, että hätätilanteiden määrä on kasvanut merkittävästi vuosien 2019 ja 2020 

välillä, vaikka korotuksen seurauksena looginen seuraus olisi ollut niiden lasku.  

Kuviossa 7 on yhdistetty valtion ohjelman (2014) ja Venäjän tilastokeskuksen ilmoittamia tie-

toja hätätilanteiden ja tulipalojen määristä ja seurauksista vuosina 2012–2021. Lähteet eivät 

erittele hätätilanteiden syntymisen syitä. Vuosien 2012–2018 luvut sisältävät rekisteröidyt tuli-

palot (r). Niiden ilmoittaminen päättyy molemmissa lähteissä vuoteen 2018, mistä alkaen on 

ilmoitettu yleisesti vain tulipalojen määrä (k). Vuodelta 2021 oli saatavissa tiedot vain tammi-

kuulta syyskuulle.   
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Vuosi Hätätilantei-

den määrä 

Hätätilanteissa               

menehtyneet 

Tulipalojen määrä Tulipaloissa menehty-

neet 

2012 438 832 162 975 (r) 11 635 

2013 335 620 153 208 (r) 10 560 

2014 262 567 153 002 (r) 10 253 

2015 257 699 146 209 (r) 9 419 

2016 299 788 139 703 (r) 8 760 

2017 257 556 133 077 (r) 7 824 

2018 266 717 132 074 (r) 7 913 

2019 266 532 471 357 (k) 8 567 

2020 331 326 439 394 (k) 8 313 

2021 

(tammi-syyskuu) 

300 356 314 533 (k) 5 900 

Kuvio 7. (Fedstat 2021; Ohjelma 2014, liite 1.) 

 

 

Hätätilanneministeriön vuosiraportissa luetellaan realisoituneita uhkia sekä käytännön toimen-

piteitä, joita kriittisen infrastruktuurin suojelemiseksi on vuoden kuluessa tehty. Lisäksi raportti 

paljastaa muita olennaisia toimijoita.  

Raportin perusteella vuonna 2020 syntyneet 331 hätätilannetta jakautuivat seuraavasti: federa-

tiivisella, alueidenvälisellä ja alueellisella tasolla kullakin 1 hätätilanne, kuntienvälisellä 6, kun-

nallisella 223 ja paikallisella tasolla 70. Lukuihin eivät sisälly metsäalueiden tulipalot ja niiden 

aiheuttamat hätätilanteet. Hätätilanteiden kokonaiskustannukset olivat 163 778,093 miljoonaa 

ruplaa, eli yli 1,9 miljardia euroa tammikuun 2022 kurssilla. Hätätilanteista 167 (50,5 %) oli 

luonteeltaan teknologisia, 104 (31,4 %) luonnon aiheuttamia ja 60 (18,1 %) biologis-sosiaalisia. 

Teknologisissa hätätilanteissa aiheutui 322 kuolemaa ja loput 4 kuolemaa luonnon aiheutta-

missa hätätilanteissa. (Raportti 2020.) 

Ainoa federatiivisen tason luokituksen saanut hätätilanne oli luonteeltaan teknologinen onnet-

tomuus, jossa yli 20 000 tonnia dieselöljyä vuosi Daldykan- ja Ambarnaja-jokiin Siperiassa 

Krasnojarskin aluesubjektissa. Raportin mukaan onnettomuuden syitä olivat yksittäisten raken-

teiden riittämätön kantokyky, rakenteiden suunnitteluvirheet ja puutteet sekä rikkeet laitoksen 

turvallisuustarkastuksessa vuonna 2018. Taloudellinen vahinko oli 146 107 miljoonaa ruplaa, 

eli lähes 90 % koko vuoden taloudellisesta vahingosta. Myös Pohjoisen jäämeren ekosysteemi 

joutui uhatuksi onnettomuuden seurauksena. (Raportti 2020, 26–27.) Suomen naapurialueelta 

Karjalan tasavallasta ei raportoitu yhtäkään onnettomuutta, mutta Leningradista ja 
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Murmanskista kummastakin kaksi, jotka olivat luonteeltaan teknologisia (3) ja luonnon aiheut-

tamia (1). Murmanskin hätätilanteiden hinnaksi tuli yli 1302 miljoonaa ruplaa, eli yli 15,2 mil-

joonaa euroa. 

Vuonna 2020 (suluissa vuoden 2019 määrä) syntyi muun muassa seuraavia teknologisia hätä-

tilanteita: 

- onnettomuus, jossa vapautui vaarallisia kemiallisia yhdisteitä, 5 kpl (2) 

- rakennusten tai kallioiden sortuminen, 3 kpl (3) 

- onnettomuus kunnallisessa väestön elämää ylläpitävässä järjestelmässä (sähkö, viemä-

röinti, vesi, lämpö), 12 kpl (6) 

- asuinrakennusten, sosiaali- ja kulttuurirakennusten sortuminen 3 kpl (5) 

- onnettomuus sähkövoimajärjestelmässä, 3 kpl (5) 

- räjähdys asuin-, sosiaali-, tai kulttuurirakennuksessa, 11 kpl (11) 

- rautatieliikenneonnettomuus (rahti- tai henkilöliikenne), 8 kpl (10).  

- merkittävät terroristiset teot, 0 kpl (0). (Raportti 2020, 23, 27.) 

Luonnon aiheuttamat hätätilanteet jakautuivat vuonna 2020 (suluissa vuosi 2019) seuraavalla 

tavalla: 

- vaaralliset hydrologiset ilmiöt, 29 kpl (17) 

- merkittävät luonnolliset tulipalot, 25 kpl (6) 

- myrskyt, hurrikaanit, tornadot 20 (2) 

- pakkanen, kuivuus, 13 kpl (12). (Raportti 2020.) 

Asutuskeskuksia joutui tulvien alaiseksi 64 aluesubjektissa. Marraskuussa sykloni aiheutti säh-

kökatkoja ja esti lämmön ja veden saannin osissa Primorjen aluepiiriä Venäjän Kaukoidässä. 

180 000 ihmisen elinolosuhteet kärsivät luonnonilmiön seurauksena. Tulipalopesäkkeitä syntyi 

luonnossa yli 14 800 kappaletta yhteensä yli 9,2 miljoonan hehtaarin alueella. Maanjäristyksiä 

rekisteröitiin 610 kappaletta, joista 97 tuntui asutuskeskuksissa. (Raportti 2020.) 

Biologis-sosiaalisia hätätilanteita on rekisteröity 60, mutta kyseisen kategorian alaluokkaan 

”ihmisten infektiosairastuvuus” ei ole rekisteröity yhtäkään hätätilannetta, kuollutta tai muuta-

kaan merkintää. Muualla raportissa on koronaviruksesta vain puolen sivun mittainen osio. (Ra-

portti 2020.) 

Raportin mukaan 17 % maan kriittisen tärkeistä ja 23,6 % maan potentiaalisesti vaarallisista 

kohteista sijaitsee luoteisessa federaatiopiirissä, jolla on maarajaa myös Suomen kanssa. Yli 70 

% prosenttia Venäjän kriittisen tärkeistä ja potentiaalisesti vaarallisista kohteista sijaitsee vain 
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neljäsosan maan kokonaispinta-alasta kattavalla alueella maan länsiosassa. (Raportti 2020, 

104.)  

Raportin perusteella ainakin vuonna 2020 ministeriön pelastustoiminta on keskittynyt vahvasti 

luonnon ja ihmisen itsensä tahattomasti synnyttämien hätätilanteiden poistamiseen. Ministeriön 

joukkoja toimi toisaalta myös sota-alueilla. 

Kansainvälinen toiminta on yksi hätätilanneministeriön toimialueista. Vuonna 2020 hätätilan-

neministeriön joukkoja osallistui Venäjän rajojen ulkopuolella Beirutin satamaräjähdyksen jäl-

keisiin raivaus- ja lääkintätoimiin sekä Vuoristo-Karabahin sodan jälkeisiin toimiin. Jälkim-

mäisessä ministeriön joukot arvioivat rakennusinfrastruktuurin ja väestön elämää ylläpitävien 

kohteiden tilaa, koordinoivat niiden jälleenrakennusta sekä suorittivat humanitaarista miinan-

raivausta alueen asutuskeskuksissa. (Raportti 2020, 147.) Raportti ei erittele, mitä joukkoja 

näissä tehtävissä käytettiin, mutta raivaustehtävät viittaavat ministeriön sotilaallisiin pelastus-

muodostelmiin. 

Hätätilanneministeriön sotilaalliset pelastusmuodostelmat ovat siviilipuolustusjoukkojen kom-

ponentti ja siten osa kriittisen infrastruktuurin suojelun järjestelyjä. Siviilipuolustusta koskevan 

valtion politiikkalinjauksen mukaan siviilipuolustuksen rooli kansallisen turvallisuuden järjes-

telmässä on kasvussa (Valtion politiikka 2016, artikla 8).  

Säädös (2011) sotilaallisista pelastusmuodostelmista määrittää joukkojen tehtävät, mutta puo-

lustuslaki (1996) täydentää niitä sodan ajan tehtävien osalta. Muodostelmia käytetään suojele-

maan väestöä ja alueita sekä materiaalisia ja kulttuurisia arvoja sotilaskonflikteilta tai teknolo-

gian ja luonnon aiheuttamilta hätätilanteilta Venäjällä ja sen ulkopuolella (Säädös 2011.) Niitä 

käytetään myös maan sotilaallisen puolustamisen tehtäviin (Laki 1996, artikla 7). Rauhan ai-

kana ne ylläpitävät valmiutta suorittaa niille kuuluvia tehtäviä, kouluttavat ja kouluttautuvat 

sekä osallistuvat hätätilanteiden poistamiseen ja kehitystyöhön. Rauhan aikana syntyvissä hä-

tätilanteissa ne voivat suorittaa seuraavia tehtäviä: 

1) kemiallisten, biologisten ja radioaktiivisten (CBR) aineiden tiedustelu onnettomuusalueilla 

ja niille johtavilla reiteillä  

2) pelastus- ja muu kiireellinen työ hätätilanteiden paikannuksessa ja poistamisessa Venäjällä 

sekä ”ulkovaltioiden alueilla, joiden kanssa Venäjän federaatiolla on sopimuksia”  

3) maamiinojen ja räjähtämättömien ilmapommien raivaus, humanitaarinen miinanraivaus 

4) väestön, rakennuksien ja rakenteiden puhdistaminen CBR-saastumisen jäljiltä  

5) toimitukset onnettomuusalueille, mukaan lukien humanitaariset kuljetukset ulkomaille 
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6) ensiavun, hätämajoituksen ja perustarpeiden antaminen ja jakaminen väestölle 

7) väestön, materiaalisten ja kulttuuristen arvojen evakuointi  

8) väestön elämää ylläpitävien kohteiden palauttaminen toimintakuntoon. (Säädös 2011.) 

Sota-aikana kohdat 5 ja 6 eivät enää kosketa sotilaallisia pelastusmuodostelmia. Muiden edellä 

mainittujen tehtävien rinnalle tulevat sota-aikana kuitenkin 

- siviilipuolustusjoukkojen pääsyn varmistaminen paloalueille, saastuneille alueille sekä 

rajusti tulviville alueille 

- joukkotuhoaseiden käytön seurauksien poistaminen 

- osallistuminen alueelliseen puolustukseen ja sotatilaregiimin ylläpitoon. (Säädös 2011.) 

Sotilaallisten pelastusmuodostelmien käyttöä ohjaa presidentti ja johtaa hätätilanneministeri. 

Muodostelmien rakenteellisia perusyksikköjä ovat pelastuskeskukset, joita on yhteensä kym-

menen. Organisaatioon kuuluu myös viisi ilmailupelastuskeskusta. Ministeriön keskusapparaa-

tin suorassa alaisuudessa on kaksi sotilaallisten pelastusmuodostelmien johto-osaa ja lisäksi jo-

kaisessa aluesubjektissa on oma alueellinen johtoelin. (Säädös 2011.) 

Siviilipuolustuslain (Laki 1998a) mukaan siviilipuolustusjoukot kattavat nykyään hätätilanne-

ministeriön sotilaalliset pelastusmuodostelmat, Valtion palontorjuntapalvelun yksiköt, sekä pe-

lastusmuodostelmat, -palvelut ja sodan ajan erikoismuodostelmia (Laki 1998a, artikla 15/1. 

Osio päivitetty 28.12.2013). Lisäksi asevoimat ja muut sotilaalliset joukot ja muodostelmat 

osallistuvat siviilipuolustustehtäviin. (Laki 1998a, artikla 15/2.) 

Siviilipuolustusjoukot tuovat tehtäviensä perusteella kriittisen infrastruktuurin suojeluun val-

miutta toimia yhteiskunnan laajoissa häiriötilanteissa ja erityisesti sotatilanteissa. Siviilipuolus-

tusta koskevan politiikkalinjauksen perusteella joukkojen johdettavuutta, kalustoa ja sodan ajan 

toimintaedellytyksiä on tarkoitus kehittää (Valtion politiikka 2016). 

Yksi ministeriön tehtävistä oli luoda lista kansalliselle turvallisuudelle kriittisen tärkeistä koh-

teista. Tällaisia kohteita määritellään vuonna 2019 mitätöidyssä hätätilanneministeriön oh-

jeessa. Sen mukaan Venäjän kansalliselle turvallisuudelle kriittisen tärkeitä kohteita voivat olla 

kohteet, 

- joissa maan korkein johto oleskelee tai voi oleskella tietyissä olosuhteissa 

- joita terroristit tai terroristiorganisaatiot voivat hyödyntää valtion turvallisuuden rikko-

miseen, valtiojärjestelmän epävakauttamiseen tai korkeimman johdon päätöksentekoon 

vaikuttamiseen 
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- joiden tuhoutuminen tai toiminnan estyminen luo uhkan Venäjän kansalliselle (infor-

mationaaliselle, taloudelliselle, sotilaalliselle, ulkopoliittiselle, ympäristö-, kemialli-

selle, radioaktiiviselle ja biologiselle) turvallisuudelle. (Metodologia 2012.) 

Kohteet tulisi määritellä johonkin seuraavista kategorioista: 1) ydinvoima ja/tai säteilyvaaralli-

nen, 2) kemiallisesti vaarallinen, 3) biologisesti vaarallinen, 4) teknologisesti vaarallinen, 5) 

paloräjähdysvaarallinen tai 6) valtion johtamisen infrastruktuuri, informaatio- ja telekommuni-

kaatioinfrastruktuuri. (Metodologia 2012.) Metodologialle ei ole ilmestynyt tämän tutkielman 

valmistumiseen mennessä korvaajaa. Muita määritelmiä tällaisille kohteille ei aineistosta nous-

sut. 

Tässä luvussa analysoitiin, minkälaisia asioita Venäjän kriittisen infrastruktuurin suojelun kes-

keisen toimijan, hätätilanneministeriön toiminta kattaa. Seuraavassa luvussa käsitellään doku-

mentteja, joissa tarkennetaan ja konkretisoidaan poliittisissa linjauksissa määriteltyjä toimia 

sekä niistä vastaavia toimijoita. Erityisesti seuraavan luvun dokumentit määrittävät sitä, mikä 

kohteista tekee tärkeitä tai vaarallisia.  

4.1.5 Linjausten toimeenpanoon liittyvät päätökset ja ohjelmat 

Poliittiset linjaukset toimeenpannaan muun muassa valtion ja liittovaltion ohjelmissa (Valtion 

politiikka 2017, artikla 20). Tutkielman kirjoitushetkellä ei ole kuitenkaan voimassa olevaa val-

tionohjelmaa juuri kriittisen tärkeiden ja potentiaalisesti vaarallisten kohteiden suojan lisää-

miseksi. Lähimpänä sitä on vuonna 2014 allekirjoitettu valtionohjelma väestön ja alueiden suo-

jelemiseksi hätätilanteilta, paloturvallisuuden takaamiseksi ja vesistöjen turvallisuuden takaa-

miseksi. 

Banštšikovan ja Nazarenkon (2019) kuvaamia toimenpiteitä tärkeiden ja vaarallisten kohteiden 

luokittelun kehittämiseksi on toteutettu liittohallituksen päätöksillä vuodesta 2020 lähtien. Lii-

tohallituksen päätös päivämäärällä 14.8.2020 ”Säännöt kriteerien laatimisesta kaikkien omis-

tusmuotojen kohteiden luokittelemisessa kriittisen tärkeiksi kohteiksi” velvoittaa liittovaltion 

toimeenpanevat viranomaiset, valtion atomienergiayritys Rosatomin sekä valtion avaruusyritys 

Roskosmoksen valmistelemaan ja hyväksymään kuuden kuukauden kuluessa normit, joissa 

määritetään otsikon mukaiset kriteerit. (Päätös 2020a.) 

Päätöksessä määritellään olennaiset käsitteet ja suurpiirteisesti kohteiden kriittisyyden indikoi-

vat ominaisuudet. Niiden pohjalta edellä mainitut toimijat velvoitetaan laatimaan kriteerit hal-

linnonalaansa kuuluvien kohteiden kriittisyyden määrittämiseksi. Mikäli kohde määritellään 
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kriittiseksi, sen kriittisyyden aste tulee määritellä päätöksessä annettujen kategorioiden avulla. 

(Päätös 2020a.) 

Näitä kategorioita on kolme: federatiivisella, alueellisella ja kunnallisella tasolla merkittävät 

kriittisen tärkeät kohteet. Federatiivisella tasolla merkittäviä ovat kohteet, joiden toiminnan häi-

riintyminen tai lakkaaminen johtaa kahden tai useamman aluesubjektin talouden hallinnan me-

netykseen, sen peruuttamattomaan negatiiviseen muutokseen (tuhoutumiseen) tai vähintään 

kahden aluesubjektin väestön elämänturvan merkittävään alenemiseen. Alueellisella tasolla 

merkittävän kohteen kuvaus on sama, mutta seuraukset rajoittuvat yhden aluesubjektin alueelle. 

Kunnallisella tasolla merkittävän kohteen toiminnan häiriintyminen tai lakkaaminen johtaa vas-

taaviin seurauksiin aluesubjektin aluehallinnollisessa yksikössä. Merkittävä aleneminen väes-

tön elämänturvassa määritellään hieman epämääräisesti tilanteeksi, jossa kohteen toiminnan 

häiriintymisen tai lakkaamisen seurauksena tietyllä alueella asumisesta on tullut mahdotonta, 

henkilö- tai omaisuusvahinkoja on aiheutunut ja kansalaisten henki ja terveys ovat uhattuna. 

(Päätös 2020a.) 

Toimijat laativat kriteerit suhteessa oman hallinnonalansa kohteisiin. Mikäli kohteet kuuluvat 

kahden tai useamman toimijan hallinnonalalle, kaikkien relevanttien toimijoiden tulee hyväk-

syä esitetyt kriteerit. (Päätös 2020a.) Kriteerien perusteella toimijoiden on tarkoitus itse tunnis-

taa ja muodostaa luettelo hallinnonalaansa kuuluvista kriittisen tärkeistä kohteista. Luettelon 

laatimisesta säädetään 1.3.2022 voimaan tulleessa hallituksen päätöksessä.  

Hätätilanneministeriö velvoitetaan ohjaavaan rooliin. Ensinnäkin sen tulee ”taata metodologi-

nen ohjaus” viranomaisille kriteerien laadinnassa. Toiseksi, viranomaisten tulee säätää kyseiset 

normatiivisoikeudelliset toimet yhteistyössä hätätilanneministeriön kanssa. Kriteerien tulee 

koostua laadullisista ja määrällisistä tekijöistä. (Päätös 2020a.) Metodologiseen ohjaukseen on 

Banštšikovan ja Nazarenkon (2019) artikkelin lähdeluettelon perusteella olemassa hätätilanne-

ministeriön dokumentti, mutta sitä ei ollut saatavissa internet-lähteistä.  

14.8.2020 julkaistiin myös päätös potentiaalisesti vaarallisista kohteista. Hallituksen päätös 

”Säännöt kriteerien laatimisesta kaikkien omistusmuotojen kohteiden luokittelemisessa poten-

tiaalisesti vaarallisiksi kohteiksi” velvoittaa samat toimijat suorittamaan samat toimet samassa 

ajassa, mutta potentiaalisesti vaarallisista kohteista. Myös hätätilanneministeriön rooli on sama. 

Ohjeita ei kuitenkaan anneta toimenpiteistä, mikäli kohde kuuluu useamman hallinnonalan pii-

riin. (Päätös 2020b.) 
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Päätöksessä määritetään kuusi vaarallisuusluokkaa kohteille. Ne noudattelevat hätätilanteiden 

luokittelun logiikkaa (kts. luku 4.1.5). Vaarallisimmat ovat ”potentiaalisesti vaarallisten koh-

teiden 1:n vaarallisuuskategorian” kohteita. Siihen luetaan kohteet, joissa sattuvasta onnetto-

muudesta voi seurata federatiivinen hätätilanne. Luokat 2–6 käsittävät kohteet, joissa tapahtuva 

onnettomuus voi aiheuttaa alueidenvälisen, alueellisen, kuntienvälisen, kunnallisen ja paikalli-

sen tason hätätilanteen. (Päätös 2020b.)  

Pynnöniemen (2012, 43) mukaan vuonna 2007 kriittisen tärkeitä kohteita oli vain kolmella 

ylimmällä, eli federatiivisella, alueidenvälisellä ja alueellisella tasolla. Uuden päätöksen 

(2020a) mukaan niitä voi olla myös kunnallisella alueella, mikä viittaa siihen, että kriittisen 

tärkeiden kohteiden määritelmää on laajennettu entisestään.  

Tuoreissa hallituksen päätöksissä määritellään prosessi tiedon keräämiseksi kriittisen tärkeistä 

ja potentiaalisesti vaarallisista kohteista. Näiden kohteiden identifiointi, luokittelu ja luettelointi 

tietojärjestelmiin toimii seuraavasti: Federatiiviset toimeenpanoviranomaiset ja valtionyhtiöt 

Rosatom ja Roskosmos muodostavat listat omaan hallinnonalaansa kuuluvista kriittisen tär-

keistä ja potentiaalisesti vaarallisista kohteista. Toimijat muodostavat listansa keräämällä tar-

vittavat tiedot kaikista oman hallintoalansa kohteista riippumatta siitä, ovatko kohteet valtio- 

vai yksityisomisteisia. Viranomaiset ja valtionyhtiöt itse myös määrittelevät kohteet tiettyyn 

kriittisyys- tai vaarallisuusluokkaan. Kriteerit luokittelulle laaditaan hätätilanneministeriön oh-

jauksessa. Listat lähetetään hätätilanneministeriölle, joka koostaa ne. Viranomaiset ja valtion-

yhtiöt vastaavat listojen päivittämisestä vähintään kerran vuodessa. Listoilla kerätään, proses-

soidaan, analysoidaan ja varastoidaan informaatiota kriittisen tärkeistä ja potentiaalisesti vaa-

rallisista kohteista. (Päätös 2021a; Päätös 2021b.)   

Lakien perusteella myös polttoaine-energiakompleksin kohteet ja liikennekompleksin kohteet 

luokitellaan ja tiedonkeruu toimii samaan tapaan, mutta tietoja ei kerää hätätilanneministeriö 

(Laki 2011, artikla 5; Laki 2007, artikla 6). Kyse ei niiden kohdalla olekaan kriittisen tärkeistä 

ja potentiaalisesti vaarallisista kohteista. Polttoaine-energiakompleksin kohteet ovat ”kriittisen 

tärkeitä tai potentiaalisesti vaarallisia polttoaine-energiakompleksin kohteita” ja liikennekomp-

leksin kohteet vain ”liikennekompleksin kohteita”.  

Aiemmin mainitusta valtionohjelmasta (2014) päävastuussa on hätätilanneministeriö. Tukena 

ovat rakennusministeriö, terveysministeriö sekä liittovaltion ekologisen, teknologisen ja ydin-

voimavalvonnan palvelu Rostehnadzor. Viimeksi mainitulle on vuonna 2012 myönnetty laajat 

valvontavaltuudet tiettyjen vaarallisten teollisuuslaitosten ja vesivoimaloiden omistajiin ja joh-

tajiin (Pynnöniemi 2012, 47). Ohjelman toteutus jakautuu neljään vaiheeseen vuosien 2013–
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2030 ajalle, joista kolmas käsittää vuodet 2021–2024 ja viimeinen vaihe vuodet 2025–2030. 

Neljä alaohjelmaa käsittävän valtionohjelman budjetiksi ilmoitetaan 3 666 624 280,1 tuhatta 

ruplaa, eli marraskuun 2021 kurssilla noin 44,5 miljardia euroa. (Ohjelma 2014.) 

Ohjelman tarve legitimoidaan vuoden 2019 kehitysstrategiaa vastaavilla uhkakuvilla. Ohjel-

malle ja alaohjelmille on listattu niiden tavoitteet, indikaattorit, joilla tavoitteiden täyttymistä 

seurataan sekä ohjelman toteutuksen odotetut tulokset. Valtionohjelma jakautuu neljään alaoh-

jelmaan, jotka ovat 1) Varoitus, pelastus, apu, 2) Turva ja ohjaus 3) Teollisuusturvallisuuden 

järjestelmän kehittäminen ja 4) Laitteisto-ohjelmistokokonaisuuden ”Turvallinen kaupunki” ra-

kentaminen ja kehittäminen. (Ohjelma 2014.) 

Ensimmäisellä alaohjelmalla on tarkoitus kehittää ja ylläpitää hätätilanneministeriön joukkojen 

valmiutta ja niiden kalustoa. Toinen tähtää ministeriön henkilöstön koulutuksen, johtamistai-

don ja sosiaaliturvan kehittämiseen sekä valtion hätätilannejärjestelmän johdettavuuden kehit-

tämiseen. Kolmannella alaohjelmalla on tarkoitus varmistaa ydinenergian turvallinen käyttö 

Rostehnadzorin valvomissa kohteissa muun muassa riskeihin perustuvan lähestymistavan voi-

mistamisella. Neljännen alaohjelman tehtäviä ovat laitteisto- ja ohjelmistohankinnat, joilla kye-

tään identifioimaan potentiaaliset haavoittuvuudet ja uhkat kaupunkialueilla sekä vastamaan 

niihin. (Ohjelma 2014.) Käytännössä nämä ovat esimerkiksi kuntakeskustojen videovalvonta-

järjestelmiä ja hätäkeskusten toimintaan liittyviä järjestelmiä.  

Ohjelmien muhin tavoitteisiin lukeutuvat luonnon ja ihmisen aiheuttamien hätätilanteiden, tu-

lipalojen ja vesistöonnettomuuksien tehokkaan ehkäisyn ja poistamisen varmistaminen, terro-

rististen toimien ja sotilaallisten konfliktien seurausten poistaminen, siviilipuolustuksen kor-

kean valmiuden varmistaminen ja ylläpito, teknologian turvallisen käytön varmistaminen sekä 

väestön elämänturvan tason nostaminen. (Ohjelma 2014.) 

Ohjelman täyden toimeenpanon odotetaan muun muassa nostavan väestön ja alueiden suojan 

tasoa rauhan ja sodanajan uhkilta ja vaaroilta. Lisäksi sen odotetaan nostavan siviilipuolustuk-

sen joukkojen ja johtamisosien sekä yhtenäisen hätätilanteiden ehkäisyn ja eliminoinnin järjes-

telmän johtamisen ja joukkojen reagoinnin tasoa sotilaallisen konfliktien ja niiden seurausten 

sekä hätätilanteiden, tulipalojen ja vesistöonnettomuuksien vaaroilta. Dokumentissa mainitaan 

myös muun muassa väestön informointi- ja varoitusjärjestelmän kehittäminen, valtion hätäti-

lannejärjestelmän informaatioinfrastruktuurin kehittäminen sekä väestön ja kriittisen tärkeiden 

kohteiden turvallisuuden lisääminen tulipalojen aiheuttamilta uhkilta. (Ohjelma 2014.) 
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Numeroiden valoissa tavoitteena on vuoteen 2030 mennessä muun muassa vähentää tuhoisien 

tapahtumien taloudellista vahinkoa 128,5 miljardiin ruplaan vuoden 2010 294,4 miljardista rup-

lasta, vähentää hätätilanteiden määrää 360 tilanteesta 207 tilanteeseen, laskea palo- ja pelastus-

toimen vasteaikaa kaupungeissa 6,1 minuuttiin ja taajamissa 11,5 minuuttiin sekä vähentää te-

ollisuuslaitoksissa tapahtuvien onnettomuuksien lukumäärä 0,87 onnettomuuteen per tuhat vaa-

rallista laitosta. (Ohjelma 2014.) 

Ohjelman strategiseksi tavoitteeksi ilmoitetaan minimoida sotilaallisten konfliktien, terrorite-

kojen, luonnon ja ihmisen aiheuttaminen hätätilanteiden, tulipalojen ja vesistöonnettomuuksien 

aiheuttamat sosiaaliset, taloudelliset ja ekologiset vahingot. (Ohjelma 2014.) 

Kolmannen alaohjelman yhteydessä mainitulla riskeihin perustuvalla lähestymistavalla tarkoi-

tetaan valtion suorittamaa tuotantolaitosten tai niitä operoivan henkilöstön valvontaa (Laki 

2008, artikla 8.1). Laitokset, yksityisyritykset ja yksityishenkilöt voidaan luokitella tiettyyn 

vaara- ja riskikategoriaan niiden operoiman laitoksen vaarallisuuden perusteella. Vaarallisuu-

della tarkoitetaan tässä yhteydessä onnettomuuden sattumisen todennäköisyyttä ja sen toteutu-

misen seurauksia. Riskiluokat ovat korkea, merkittävä, keskitaso ja matala. Korkean riskin 

luokkaan lasketaan 1) kansalaiset ja organisaatiot, jotka operoivat luokan 1 tai 2 potentiaalisesti 

vaarallisia laitoksia, 2) kansalaiset ja organisaatiot, jotka operoivat federatiivisen tason kriitti-

sen tärkeitä kohteita ja 3) valtionyhtiöt, jotka operoivat valtion hätätilannejärjestelmän toimin-

nallisia alajärjestelmiä. Eri riskiluokituksen kohteita valvotaan eri intensiteetillä. Valvojat voi-

vat esimerkiksi tarkastaa haluamiaan dokumentteja tai suorittaa yllätyskäyntejä kohteisiin. 

(Päätös 2021.) Vuonna 2021 julkaistu hallituksen päätös tarkastustoiminnasta tarkentaa mer-

kittävästi sitä edeltävässä päätöksessä määritettyjä tarkastustoimintaan liittyviä sääntöjä ja pro-

sesseja. Yksi vuoden 2018 linjadokumentissa määritellyistä tehtävistä olikin riskiorientoitu-

neen lähestymistavan käyttöönotto valtion suorittamassa valvonnassa (Valtion politiikka 2018).  

Tässä luvussa analysoidut dokumentit määrittelivät, mitä kohteen kriittisyys ja vaarallisuus tar-

koittavat. Lisäksi ne kuvasivat prosessin, jossa tällaiset kohteet tunnistetaan, luokitellaan ja tuo-

daan valtion valvonnan piiriin. Seuraavassa luvussa analysoidaan valtion hätätilannejärjestel-

män toimintaa määrittäviä aineistoja. Hätätilannejärjestelmä on keskeinen keino kriittisen inf-

rastruktuurin kohteissa sattuviin onnettomuuksiin vastaamiseksi. 
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4.1.6 Valtion hätätilannejärjestelmää koskevat aineistot 

Politiikkalinjauksissa (Valtion politiikka 2017; Valtion politiikka 2018) määritettiin tehtäviä 

valtion yhtenäisen hätätilannejärjestelmän kehittämiseksi. Yksi näistä tehtävistä oli kriittisen 

tärkeiden ja potentiaalisesti vaarallisten kohteiden suojauksen tason nostaminen (Valtion poli-

tiikka 2018, artikla 13).  

Pynnöniemen mukaan 1990-luvun puolivälistä alkaen oli rakennettu järjestelmiä kriittisen inf-

rastruktuurin valvomiseksi (2013, 17). Hätätilanteiden viitekehyksessä kehityksen tulos on 

eräänlainen järjestelmien järjestelmä, joka on virallisen nimen voi suomentaa esimerkiksi muo-

toon ”Valtion yhtenäinen hätätilanteiden ennakkovaroitus- ja poistamisjärjestelmä”. Tässä tut-

kielmassa tähän kokonaisuuteen viitataan lyhennelmällä valtion hätätilannejärjestelmä.  

Järjestelmästä säädetään laissa väestön ja alueiden suojelusta hätätilanteilta (1994) sekä halli-

tuksen päätöksessä vuodelta 2003. Järjestelmä yhdistää eri tasojen toimijat ja organisaatiot, joi-

den toimenkuvaan sisältyy väestön ja alueiden suojelu hätätilanteilta. Se koostuu alueellisista 

ja toiminnallisista alajärjestelmistä ja toimii federatiivisella, alueidenvälisellä, alueellisella, 

kunnallisella ja (suojeltavien/valvottavien) kohteiden tasolla (Säädös 2003).  

Järjestelmän tehtävä ei eksplisiittisesti ole kriittisen infrastruktuurin suojelu, vaan kaikenlaisiin 

riskeihin varautuminen, niiden realisoitumisen aiheuttamiin hätätilanteisiin reagointi ja vahin-

kojen minimointi. Tuhoisa liikenneonnettomuus ei välttämättä aiheuta uhkaa kriittisen tärkeille 

tai potentiaalisesti vaarallisille kohteille, mutta voi täyttää paikallisen hätätilanteen kriteerit. 

Valtion hätätilannejärjestelmä on kuitenkin se järjestely, jolla myös kriittiseen infrastruktuuriin 

liittyviin onnettomuuksiin vastataan. Tästä syystä järjestelmä katsottiin olennaiseksi tutkimus-

ongelman vastaamisen kannalta. 

Jokaisella järjestelmän viidestä tasosta on koordinoivat elimet (komissiot), pysyvät hallintoeli-

met (hätätilanneministeriön, muiden toimeenpanoviranomaisten ja valtionyhtiöiden hallintoeli-

met siviilipuolustukseen ja hätätilanteisiin), operatiiviset elimet (kriisinhallintakeskukset, päi-

vystys- ja pelastuspalvelut) joukot, talous- ja materiaaliresurssit sekä viestijärjestelmät. (Säädös 

2003.)  

Valtion hätätilannejärjestelmän keskeisiä koordinaatioelimiä ovat eri tasojen hätätilanne- ja pa-

loturvallisuuskomissiot. Toimeenpanoviranomaisilla, tietyillä valtionyhtiöillä, paikallisilla it-

sehallintoelimillä sekä kohteilla (laitoksilla) tulee lain mukaan olla tällaiset komissiot. Halli-

tuksen päätöksessä määrätään, että komissioita johtaa kunkin hallintotason, ministeriön tai yri-

tyksen johtaja tai johtajan sijainen. Liittohallituksen komissiota johtaa hätätilanneministeri tai 
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varaministeri ja muiden ministeriöiden omia komissioita johtaa kyseinen ministeri tai varami-

nisteri. Komissioiden tehtävä on muun muassa koordinoida vastuualueensa toimijoita hätäti-

lanteiden ehkäisyssä ja poistamisessa. Hätätilanteessa asiaankuuluvista komissiosta muodoste-

taan operatiivisia esikuntia. (Säädös 2003.)  

Järjestelmän eri tasoilla on välittömän valmiuden joukkoja, joiden varustuksen tulisi mahdol-

listaa vähintään kolmen vuorokauden työskentely onnettomuusalueella. Joukkojen kokoonpano 

vaihtelee alajärjestelmittäin. Koko maan alueella toimivia joukkoja koordinoi hätätilanneminis-

teriö, aluesubjektien joukkoja hätätilanneministeriön alueelliset päähallinnot, ja sitä alempana 

käytännössä paikalliset pelastuspalvelut ja teollisuuskohteiden omat organisaatiot. (Säädös 

2003.) 

Kansalliseen kriisinhallintakeskukseen kuuluu myös varoitusjärjestelmä OKSION:n pääkes-

kus. Järjestelmä toimii 36:ssa aluesubjektissa. (Raportti 2020.) Kriittisen infrastruktuurin sta-

tuksen valvomiseen käytetään SMIS-ohjelmistokokonaisuutta. Sen avulla kohteista välittyy tie-

toa valtion hätätilannejärjestelmän eri tasoille ja päivystyskeskuksiin. (Standardi 2019). Niiden 

kautta tieto välittyy myös muille tarvitsijoille, kuten OKSION:lle.   

Alueellisia alajärjestelmiä (территориальная подсистема) on 85 (Raportti 2020, 169), ja niillä 

tarkoitetaan käytännössä kunkin aluesubjektin järjestelyjä niissä syntyvien hätätilanteiden eh-

käisemiseksi ja poistamiseksi. Alueellisten alajärjestelmien tehtävät, organisaatio, kokoonpano, 

keinot ja toimintatavat vaihtelevat alueittain. Jokaisessa 85:stä aluesubjektista on kriisitilantei-

den johtamiskeskus osana hätätilanneministeriön alueellista päähallintoa (Raportti 2020, 169).  

Alueellisten elinten tehtävistä säädetään hätätilanneministeriön käskyssä (2020). Alueellisten 

elinten päähallinnoilla on laaja tehtäväkenttä rauhan ajan pelastustehtävistä terrorismin torjun-

taan ja aluesubjektin mobilisaatiosuunnitteluun osallistumisesta sodan ajan siviilipuolustus-

joukkojen kouluttamiseen ja niille varatun kaluston varastoimiseen. Alueelliset päähallinnot 

myös koordinoivat liittovaltion toimeenpanoelinten alueellisten elinten toimintaa siviilipuolus-

tuksessa sekä väestön ja alueiden suojelussa hätätilanteilta. (Käsky 2020.)  

Toiminnalliset alajärjestelmät (функциональная подсистема) ovat toimeenpanoviranomais-

ten ja valtionyhtiöiden järjestelyjä niiden toimialalla syntyvien hätätilanteiden ehkäisemiseksi 

ja poistamiseksi. Yhteensä toiminnallisia alajärjestelmiä on 45, joita johtavat tietyt viranomai-

set ja valtionyhtiöt. Muutamilla toimijoilla on useampi alajärjestelmä (Raportti 2020, 144).  

Alla luetelluilla ministeriöillä ja valtionyhtiöillä on vastuullaan yksi tai useampi toiminnallinen 

alajärjestelmä. Sen perusteella ne voidaan katsoa olennaisiksi toimijoiksi kriittisen 
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infrastruktuurin suojelussa. Huomionarvoista on, että esimerkiksi hätätilanneministeriön vas-

tuulla on neljä alajärjestelmää, kun liikenne- ja ympäristöministeriöillä on kummallakin kuusi 

(Raportti 2020).  

- Puolustusministeriö (Минобороны России) 

- Sisäministeriö (МВД России) 

- Terveysministeriö (Минздрав России) 

- Kansanterveysvirasto (ФМБА России) 

- Työ- ja sosiaaliministeriö (Минтруд России) 

- Tiede- ja korkeakouluministeriö (Минобрнауки России) 

- Opetusministeriö (Минпросвещения России) 

- Luonnonvara- ja ympäristöministeriö (Минприроды России) 

- Liikenneministeriö (Минтранс России) 

- Energiaministeriö (Минэнерго России) 

- Ympäristö-, teknologia- ja ydinvoimavalvontaviranomainen (Ростехнадзор) 

- Kansalliskaarti (Росгвардия) 

- Digi- ja viestintäministeriö (Минцифры России) 

- Talouskehitysministeriö (Минэкономразвития России) 

- Maatalousministeriö (Минсельхоз России) 

- Kuluttaja- ja terveystarkastusviranomainen (Роспотребнадзор) 

- Teollisuus- ja kauppaministeriö (Минпромторг России) 

- Rakennusministeriö (Минстрой России) 

- Valtionreservin virasto (Росрезерв) 

- Valtionyhtiö Roskosmos 

- Valtionyhtiö Rosatom. (Raportti 2020.) 

Hätätilanneministeriön vuosiraportin mukaan 24 toiminnallista alajärjestelmää osallistui hätä-

tilanteiden poistamiseen vuonna 2020 (ibid.). Esimerkiksi Venäjän asevoimien hätätilanteiden 

ehkäisyn ja poistamisen toiminnalliseen alajärjestelmään lukeutuu 30 700 ihmistä, joka koostuu 

850 hengen valvonta- ja kontrollijoukosta sekä 29 850 hengen hätätilanteiden poistamisen jou-

kosta (josta 6500 henkeä on pysyvän valmiuden joukoissa). Lähes 3000 ajoneuvon lisäksi ala-

järjestelmällä on 58 alusta ja 62 ilma-alusta. Vuonna 2020 alajärjestelmän joukot osallistuivat 

hätätilanteiden poistamiseen 19 eri tapauksessa. Merkittävimmät olivat puolustusteollisen 

kompleksin ja siviili- sekä sotilasinfrastruktuurin desinfiointitehtävät, luonnonpalojen sammut-

taminen usealla alueella sekä tulvan seurauksien poistaminen Irkutskissa. (Raportti 2020, 149–

150.) Raportista ei selviä, ovatko joukot ja kalusto sijoitettu ensisijaisesti näihin tehtäviin, vai 
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hoidetaanko ne muiden tehtävien ohessa. Todennäköisempi vastaus on jälkimmäinen vaihto-

ehto. 

Valvontaviranomainen Rostehnadzorilla on kaksi alajärjestelmää, joilla valvotaan ydin-, sä-

teily- ja kemiallisesti vaarallisia laitoksia sekä räjähtäviä kohteita. Alajärjestelmän 4509 henkeä 

toimivat kaikki valvonta- ja kontrollitehtävissä. Luonnonvara- ja ympäristöministeriöllä on 

kuusi alajärjestelmää, joilla muun muassa tarkkaillaan maaperää ja valvotaan vaarallisia luon-

nonilmiöitä. Muun muassa tiede- ja korkeakouluministeriön ja talouskehitysministeriön alajär-

jestelmät eivät vuonna 2020 ottaneet osaa hätätilanteiden poistamiseen. Sisäministeriön toi-

mista raportti ei juurikaan anna tietoja, mutta alajärjestelmän nimi viittaa yhteiskuntajärjestyk-

sen vartiointiin. Joukkoja siihen on varattu 188 118 ihmisen ja 36 540 kalustokappaleen verran. 

(Raportti 2020.) 

Energiaministeriön alajärjestelmä tähtää polttoaine-energiakompleksin kohteissa syntyvien hä-

tätilanteiden ehkäisemiseen, ja se toimii federatiivisella ja kohteiden tasolla. Federatiivisella 

tasolla järjestelmää koordinoi energiaministeriön hätätilanne- ja paloturvallisuuskomissio ja 

kohteiden (laitosten) tasolla niiden omat komissiot. (Raportti 2020.) Käytännössä osa energia-

kompleksin laitosten ja muiden kohteiden henkilöstöstä toimii päätoimisesti tai muiden töiden 

ohella hätätilanne- ja paloturvallisuusvastaavina, minkä lisäksi kohteissa voi toimia omia pe-

lastuspalveluita.  

Kansalliskaartin alajärjestelmään ilmoitetaan lukeutuvan 668 000 henkeä ja 271 kappaletta ka-

lustoa. Pysyvän valmiuden joukot koostuvat 648 000 hengestä ja 245 kappaleesta kalustoa. (Ra-

portti 2020.) Kansalliskaartin alajärjestelmälle ilmoitettu vahvuus ei ole linjassa useiden lähtei-

den kanssa. Myöskään kalustomäärät eivät täsmää henkilöstövahvuuden kanssa. 

Alueellisten ja toiminnallisten alajärjestelmien valmiutta voidaan säädellä seuraavalla tavalla: 

 Hätätilannejärjestelmässä on kolme eri valmiustasoa (Режим функционирования), jotka ovat 

1) päivittäinen toiminta 2) kohotettu valmius ja 3) hätätilanne. Toisen tai kolmannen tason käyt-

töönotosta voivat päättää ne liittovaltion tai aluesubjektin toimeenpanevat elimet, valtionyhtiöt, 

paikalliset itsehallintoelimet ja organisaatiot, joiden aluetta tai toimivaltuuksia tilanne koskee. 

Tasolle kaksi siirrytään hätätilanteen uhatessa ja kolmannelle sellaisen syntyessä. Hallinnolli-

sessa päätöksessä valmiuden kohottamisesta tulee ilmoittaa päätöksen perusteet, päätöstä kos-

kevan alueen rajat, toimenpiteisiin osallistuvat joukot, toimenpiteet sekä vastuulliset virkamie-

het. Federatiivisen tai alueidenvälisen hätätilanteen uhatessa liittohallitus tai sen hätätilanneko-

missio voi käskeä alajärjestelmiä haluamaansa valmiustasoon. (Säädös 2003.) Hätätilanteessa 
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viranomaiset voivat muun muassa rajoittaa ihmisten ja ajoneuvojen liikettä ja keskeyttää alu-

eella toimivien organisaatioiden aktiviteetit, mutta eivät rajoittaa ihmisten perusoikeuksia. 

(Laki 1994, artikla 4/10.)  

Kun valmius nostetaan hätätilanteen tasolle, määritellään myös taso hätätilanteeseen reagoimi-

selle. Esimerkiksi valtionyhtiö Rosatomin ydinvoimalassa syntyvässä onnettomuudessa voima-

lan johto julistaa itse hätätilanteen voimalan alueelle. Mikäli voimalan oma pelastushenkilöstö 

ei itsenäisesti kykene poistamaan ongelmaa, reagoinnin tasoa nostetaan kuvion 8 mukaisesti. 

  

Reagoinnin taso Kuka voi määrittää  Peruste 

Kohde- Kohteen (esim. laitoksen) 

organisaation johtaja  

Paikallisen tason hätätilanteen syntyessä, mikä 

poistetaan organisaation omilla joukoilla ja kei-

noilla 

Paikallinen  Paikallishallinnon johtaja  Kunnallisen tason hätätilanteen syntyessä, minkä 

poistamiseen osallistuu paikallishallinnon ja koh-

teen joukkoja  

Alueellinen  Aluesubjektin korkein virka-

mies  

Alueellisen tai kuntienvälisen tason hätätilanteen 

syntyessä, minkä poistamiseen osallistuu aluesub-

jektin toimeenpanoviranomaisten ja sitä alempia 

joukkoja 

Federatiivinen  Liittohallituksen hätätilanne-

komissio  

Federatiivisen tai alueidenvälisen tason hätätilan-

teen syntyessä, minkä poistamiseen osallistuu liit-

tovaltion toimeenpanoviranomaisten joukkoja ja 

valtionyhtiöitä ja (tai) vähintään kahden aluesub-

jektin toimeenpanoviranomaisia  

Erityinen  Presidentti Hätätilanteen poistamiseen osallistuu erikoiskou-

lutettuja asevoimien joukkoja, muita joukkoja ja 

sotilaallisia muodostelmia  

Kuvio 8. Reagoinnin tasot. Laki 1994, artikla 9–10. 

 

Tarvittaessa voidaan ottaa käyttöön myös poikkeustila (tšrezvytšainoje položenije), johon on 

oma lainsäädäntö (Laki 2001). Poikkeustilan voi julistaa koko maahan tai sen osaan presidentti. 

Venäjän parlamentin ylähuoneen, eli liittoneuvoston tulee vahvistaa tai jättää vahvistamatta 

presidentin julistus 72 tunnin kuluessa. Poikkeustila otetaan käyttöön tilanteessa, joka aiheuttaa 

välittömän uhkan kansalaisten hengelle ja terveydelle tai maan perustuslailliselle 
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valtiomuodolle. Tällaisia tilanteita voivat esimerkiksi aiheuttaa väkivaltaiset vallankaappaus-

yritykset, terroristiset teot, kriittisen infrastruktuurin kohteiden toiminnan estäminen tai luon-

non ja teknologian aiheuttamat hätätilanteet sekä epidemiat. Poikkeustila voi kestää koko maan 

laajuisena enintään 30 vuorokautta ja yksittäisillä alueilla enintään 60 vuorokautta. Tarvittaessa 

se voidaan julistaa uudestaan edellisen päättyessä. Poikkeustilassa viranomaisten oikeudet laa-

jenevat ja tietyin edellytyksin voidaan esimerkiksi määrätä kansalaisia tai heidän ajoneuvojaan 

pelastustyöhön. Presidentin lisäasetuksilla voidaan myös rajoittaa yksilönvapauksia ja lehdis-

tönvapautta. Julistuksessa poikkeustilan käyttöönotosta presidentti määrittää mitkä toimenpi-

teet otetaan käyttöön. (Laki 2001.) 

Poikkeustilajärjestelmän takaamiseen eli järjestyksen ylläpitoon käytetään lähtökohtaisesti hä-

tätilanneministeriön joukkoja, siviilipuolustusjoukkoja, kansalliskaartia ja muiden turvallisuus-

palvelujen joukkoja. Presidentin päätöksellä myös asevoimia ja muita sotilaallisia muodostel-

mia ja joukkoja voidaan käyttää kulunvalvontaan, liikennekohteiden, vaarallisten ja väestön 

elämää ylläpitävien kohteiden vartiointiin, voimankäyttöön sekä hätätilanteiden poistamiseen. 

(Laki 2001.) 

Laajimmin viranomaisten oikeuksia lisäävä ja kansalaisten oikeuksia rajaava toimenpide on 

sotatilan (военное положение) julistaminen. Sotatilan julistamisen päämääränä on luoda olo-

suhteet Venäjää vastaan suunnatun aggression torjumiseksi tai ennaltaehkäisemiseksi. Myös 

sotatilan julistaa presidentti, joka tarvitsee toimenpiteelleen liittoneuvoston hyväksynnän 48 

tunnin kuluessa julistamisesta. Julistuksessa määritetään sotatila koskemaan koko Venäjän alu-

etta tai sen osia, ja sillä ei ole enimmäiskestoa. Sen puitteissa voidaan muun muassa lisätä tär-

keiden valtion ja erikoiskohteiden, väestön elämää ylläpitävien kohteiden, liikenne-, viesti-, 

energia- ja vaarallisten kohteiden vartiointia yhteiskuntajärjestyksen turvaamiseksi. Lisäksi hal-

lituksen päätöksellä voidaan määrätä siviilejä kunnostamaan vaurioituneita talous-, sotilas- ja 

muita kohteita sekä esimerkiksi avustamaan palontorjuntatehtävissä. (Laki 2002.) 

Puolustuslain (1996, artikla 22) mukaan alueellinen puolustus on sotatilalain aikana käyttöön 

otettavien keinojen järjestelmä, jolla suojataan ja puolustetaan sotilaita, tärkeitä valtiollisia ja 

erityisiä kohteita, väestön elämää ylläpitäviä kohteita, liikenteen kohteita, viesti- ja kommuni-

kaatiokohteita, energiakohteita sekä kohteita, jotka aiheuttavat kohonneen uhkan ihmisten elä-

mälle ja terveydelle tai ympäristölle. Lisäksi sen puitteissa taistellaan ulkovaltojen sabotaasi-

tiedustelumuodostelmia ja laittomia aseellisia muodostelmia vastaan, paljastetaan, ehkäistään, 

minimoidaan ja poistetaan sabotaasi- ja terroritekojen seuraukset. Toimien päämääränä on 

luoda suotuisat olosuhteet näiden kohteiden sekä asevoimien, sotilasmuodostelmien ja muiden 
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sodan ajan joukkojen toiminnalle. (Laki 1996, artikla 22/1.) Sotatilalain käytöstä poistamisesta 

päättää presidentti, kun sen käyttöönottoon johtaneet olosuhteet on poistettu (Laki 2002). 

 

4.2 Kriittisen infrastruktuurin suojelun järjestelyt 

4.2.1 Aineistosta nousseet uhkat ja kohteet 

 

Teoriaohjaavan sisällönanalyysin tulokset on esitetty kuvioissa 9–11. Kuvio 9 vastaa alatutki-

muskysymykseen A: Minkälaisia kohteita ja järjestelmiä Venäjän kriittisen infrastruktuurin 

suojelu koskee? (Kohteet) 

 

 

 

Kuvio 9. Kriittisen infrastruktuurin kohteet. 

 

 

Alaluokat on nimetty aineistoa mukaillen. Esimerkiksi liikennekompleksi, elämää ylläpitävä 

infrastruktuuri ja tärkeät sotilaskohteet esiintyivät aineistossa juuri tai lähes sellaisena. Ne ku-

vaavatkin osaltaan sitä tematiikkaa, mitä Venäjällä pidetään kriittisen infrastruktuurina. Ylem-

mät luokat ovat syntyneet teorian ja aineiston vuoropuhelun tuloksena. Kriittisen informaa-

tioinfrastruktuurin ala- ja yläluokka liitettiin teoriaosuudesta sellaisenaan. Aineistossa puhutaan 

esimerkiksi kriittisen tärkeistä ja potentiaalisesti vaarallisista kohteista, mutta ”kriittinen talous- 

Alaluokka Yläluokka Yhdistävä luokka

Ihmisille ja ympäristölle vaaralliset 

teollisuuslaitokset

Polttoaine-energiakompleksi

Elämää ylläpitävä infrastruktuuri

Liikennekompleksi

Valtionjohdon työskentely- ja 

suojatyöskentelytilat

Valtionjohdon johtamisjärjestelmä

Asevoimien varoitus- ja valvontajärjestelmät

Asevoimien johtamisjärjestelmä

Strategiset ydinasejärjestelmät

Puolustusteollinen kompleksi

Tärkeät sotilaskohteet

Kriittinen 

sotilasinfrastruktuuri

Kriittinen 

informaatioinfrastruktuuri

Terveydenhuollon, tieteen, liikenteen, 

viestinnän, energian, pankkitoiminnan ja mui-

den rahoitustoiminnan alojen, polttoaine- ja 

energiakompleksin, atomienergian, puolustuk-

sen, raketti- ja avaruusalan, kaivosalan, metalli- 

ja kemianteollisuuden tietojärjestelmät, 

tietoverkostot ja valvontajärjestelmät

Valtion johtamisen, 

ydinpidäkkeen, talouden 

hallitsemisen ja ihmisten 

selviämisen varmistavat 

fyysiset ja digitaaliset 

kohteet, järjestelmät sekä 

organisaatiot

Kriittinen talous- ja 

logistiikkainfrastruktuuri

Kriittinen valtionhallinnon 

infrastruktuuri
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ja logistiikkainfrastruktuuri” on tutkijan muodostama käsite, joka yhdistää ymmärrettävään 

muotoon sekä teorian että aineiston. Aineistossa sana infrastruktuuri esiintyi lähinnä kriittisen 

informaatioinfrastruktuurin yhteydessä. Logistiikalla tarkoitetaan tässä tapauksessa ihmis- ja 

materiaalivirtojen lisäksi esimerkiksi elämälle tärkeiden raaka-aineiden (ruoka, vesi) jakelua ja 

varastointia.   

Yhdistävä luokka on tutkijan luoma konstruktio, jossa tiivistettiin kaikkein olennaisimmiksi 

tulkitut havainnot. Ydinpidäke tulkittiin sotilasinfrastruktuurin oleellisimmaksi elementiksi. 

Vaikka informaatioinfrastruktuuri on osa lähes kaikkea kriittistä infrastruktuuria, se on Venäjän 

lainsäädännössä ja turvallisuusstrategioissa määritelty erilliseksi kokonaisuudeksi. Sen takia 

sille rakennettiin oma luokka myös analyysissä. 

Kriittisen infrastruktuurin kohteita mainittiin tai määriteltiin strategioissa, doktriineissa, kon-

septeissa, laeissa ja hallituksen päätöksissä. Ne eivät olleet keskenään varsinaisesti ristiriidassa, 

mutta aihetta määrittäviä normeja on paljon ja vain osalle kohteista löytyi laissa annettu määri-

telmä. Esimerkiksi hätätilanneministeriön lakisääteisiin tehtäviin lukeutuu kansalliselle turval-

lisuudelle kriittisen tärkeiden kohteiden kartoittaminen (Säädös 2004, artikla 8/1, mutta tällaisia 

kohteita määrittelevä dokumentti on mitätöity vuonna 2019.   

Kuvio 10 vastaa tutkimuskysymykseen B: Millaisia uhkia Venäjä kuvaa kohdistuvan kriittiseen 

infrastruktuuriinsa kansallisen turvallisuuden viitekehyksessä? (Uhkat)  

Kuviossa 10 on esitetty aineistosta nousseet uhkakuvat. Kuten kuviossa 9, alaluokat kuvaavat 

uhkaa sellaisena tai lähes samassa muodossa, kuin se aineistossa ilmaistiin. Osa uhkista oli il-

maistu tapahtuman (tulipalot) tai ilmiön (terrorismi) muodossa, ja osa taas toimintana (asevoi-

mien johtamisjärjestelmän toiminnan estäminen). Joillekin uhkille oli kuvattu selkeä uhkan 

lähde (resurssien puutteesta johtuva kuluminen ja heikkeneminen) ja joillekin ei (ydinvoimate-

ollisuuden häiritseminen). Näitä uhkia eri analyysissä eroteltu.  

Kaikki alaluokat kuvaavat kuitenkin juuri kriittiseen infrastruktuuriin kohdistettuja uhkakuvia. 

Esimerkiksi kansainvälisen järjestelmän epävakaus liitetään kriittiseen infrastruktuuriin valtion 

hätätilannepolitiikkaa käsittelevässä linjadokumentissa. Sen mukaan valtion hätätilannejärjes-

telmä toimii ”geopoliittisen epävakauden olosuhteissa” (Valtion politiikka 2018, artikla 6). 
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Kuvio 10. Kriittisen infrastruktuurin uhkat. 

 

Yläluokista luonnonmullistukset, sotilaalliset uhkat, antropogeeniset uhkat ja informationaali-

set uhkat liitettiin sellaisinaan teoriasta. Muut luokat syntyivät aineistolähtöisyyttä ja teoriaa 

yhdistellen. Uhkia kuvattiin pääasiassa ylätason ohjausasiakirjoissa (strategiat, doktriinit, kon-

septit, linjadokumentit). Mitä korkeammalla dokumentti oli hierarkiassa, sitä laajemmin siinä 

kuvailtiin erilaisia uhkia sekä yleisesti, että kriittisen infrastruktuurin osalta. Mitä alemmas ja 

hallinnonalakohtaisempiin dokumentteihin siirryttiin, myös uhkakuvat tarkentuivat. Tämä ei 

Alaluokka Yläluokka Yhdistävä luokka

Tulvat

Tulipalot

Maanjäristykset

Maapallon ulkopuoliset uhkat

Vaaralliset tartuntataudit Vaaralliset tartuntataudit

Ympäristövahingot

Teknologiset onnettomuudet

Teknologian käyttäjien puutteellinen koulutus 

ja turvallisuuskulttuuri

Antropogeeninen paine

Ilmastonmuutos

Teknologisten prosessien epävakaus

Monimutkaistuminen

Uudet uhkat

Kansainvälisen järjestelmän epävakaus

Teolliset, teknologiset ja taloudelliset 

ulkomaanriippuvuudet

Valtion johtamiskyvyn estäminen

Ulkovaltojen tiedustelutoiminta

Ydinvoimateollisuuden häiritseminen

Asevoimien johtamiskyvyn estäminen

Puolustusteollisuuden häiritseminen

Vastaiskukyvyn häiritseminen

Terrorismi

Rikollisuus

Sisäinen epävakaus

Ekstremismi

Talouden strategisten sektorien 

vahingoittaminen ulkovaltojen toimesta

Resurssien puutteesta johtuva fyysisen 

infrastruktuurin kuluminen ja heikkeneminen

Informaatioterrorismi

Kyberrikollisuus

Internetresurssien epätasainen jakautuminen

Talouden kriittisen informaatioinfrastruktuurin 

haavoittuvuus

Valtion kriittisen informaatioinfrastruktuurin 

haavoittuvuus

Valtiolliset uhkat

Sotilaalliset uhkat

Lainvastainen toiminta

Taloudelliset uhkat

Antropogeeniset uhkat

Kasvava kompleksisuus

Informationaaliset uhkat

Kriittiselle 

infrastruktuurille 

kansallisen turvallisuuden 

viitekehyksessä 

rakennetut uhkakuvat 

Luonnonmullistukset



      

  

89 

kuviosta 10 kuitenkaan ilmene, sillä siinä on kuvattu kaikki aineistosta nousseet uhkaluokat. 

Esimerkiksi vuoden 2017 linjadokumentissa määritellään valtion politiikan perusteet kriittisen 

tärkeiden ja potentiaalisesti vaarallisten kohteiden suojaamisessa luonnon, teknologian ja ter-

rorismin uhkilta. Dokumentin sisällössä kuvaillaan laajasti luonnon ja teknologian aiheuttamia 

uhkia, mutta terrorismiin ei otsikosta huolimatta oteta kantaa. Silti tuoreimmassa kansallisen 

turvallisuuden strategiassa (2021) peräänkuulutetaan tärkeiden ja vaarallisten kohteiden anti-

terroristista suojelua. Uhkakuvat eivät siis olleet keskenään täysin sopusoinnussa.  

Tässä tutkielmassa katsotaan, että valtion virallisissa linjauksissa esitetyt uhkakuvat ovat sosi-

aalisesti rakentuneita tulkintoja, joihin liittyy viime kädessä aina poliittinen valinta. Uhkaku-

vista osa on tahallisia ja osa tahattomia, osa sisäisiä ja ulkoisia. Yhdistävä luokka nimettiin 

aineiston ja teorian mukaisesti kriittiselle infrastruktuurille kansallisen turvallisuuden viiteke-

hyksessä rakennetuiksi uhkakuviksi.  

 

4.2.2 Aineistosta nousseet keinot ja toimijat 

Kuvio 11 vastaa alatutkimuskysymykseen C: Mitkä ovat olennaisia keinoja ja valtiollisia 

toimijoita Venäjän kriittisen infrastruktuurin suojelussa? (Keinot & toimijat) 

Kuviossa 11 on esitetty kriittisen infrastruktuurin suojelun keinot. Niitä ilmaistiin aineistossa 

vaihtelevissa muodoissa. Joskus ne olivat jo tehtyjä toimia ja joskus strategisia päämääriä. Esi-

merkiksi siviilipuolustusjoukkojen varusteiden modernisointi on yksi keino parantaa joukkojen 

suorituskykyä, mutta tutkimusprosessissa ei selvitetty onko varusteita oikeasti modernisoitu, 

vai onko se jäänyt vain tavoitteeksi. Varsinkin viranomaisten keskinäisen yhteistyön ja viran-

omaisten yhteistyö  Osa alaluokista saattaa siis todellisuudessa olla tavoitteita varsinaisten kei-

nojen sijaan, mutta niiden välillä ei nähty oleellista eroa tutkimusongelmaan vastaamisen kan-

nalta. Kuvion 8 yhdistävät luokat kuvaavatkin sitä laajaa toimintaa, jota kriittisen infrastruk-

tuurin suojaamiseksi tehdään ja aiotaan tehdä.  

Keskeisimmät keinot kriittisen infrastruktuurin suojelemisessa ovat kriittisen infrastruktuurin 

tilannekuvan luominen sekä valvonta- ja pelastusjärjestelmien operointi. Tilannekuvan luomi-

nen on tutkijan konstruoima käsite, mikä kuvaa sitä prosessia, missä eri infrastruktuurit identi-

fioidaan, kategorisoidaan vaarallisuuden tai muun ominaisuuden perusteella, rekisteröidään tie-

tojärjestelmiin ja pidetään huoli listojen ajantasaisuudesta. Tämä on keino, mikä yhdistää eri 

tyyppisiä kriittisiä infrastruktuureja. Analyysin perusteella näitä listoja kerätään ja ylläpidetään 

ainakin kriittisen informaatioinfrastruktuurin, polttoaine-energiakompleksin ja liikennekomp-

leksin kohteista sekä kriittisen tärkeistä ja potentiaalisesti vaarallisista kohteista. Lisäksi 
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ylläpidetään listaa kansalliselle turvallisuudelle kriittisen tärkeistä kohteista, mutta se ei toden-

näköisesti ole julkinen.  

Olennaisiksi toimijoiksi osoittautuivat hätätilanneministeriön lisäksi valtion hätätilannejärjes-

telmän alueelliset alajärjestelmät, toiminnallisten alajärjestelmien vastuuorganisaatiot sekä eri 

tasojen hätätilannekomissiot. Hätätilanneministeriön lisäksi toiminnallisia alajärjestelmiä oli 

19:n toimeenpanoviranomaisen sekä kahden valtionyhtiön vastuulla. Alueellisia alajärjestelmiä 

toimii jokaisessa 85:stä aluesubjektista. Nämä toimijat on esitelty luvussa 4.1.6. Keskeisessä 

roolissa kaikkien edellä mainittujen koordinoinnissa on hätätilanneministeriö, jonka rooli on 

tutkia ja kehittää, ohjata muiden toimijoiden varautumista, valvoa tiettyjä kohteita, jakaa tietoa 

ja tulla joukkoineen apuun, kun varautumistoimet epäonnistuvat. Karin (2019) tutkimuksen pe-

rusteella kriittisen informaatioinfrastruktuurin vastaavia toimijoita ovat ainakin FSTEK ja FSB, 

joista jälkimmäinen koordinoi kriittisen infrastruktuurin suojaamisjärjestelmä GosSOPKA:a.  
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Kuvio 11. Kriittisen infrastruktuurin suojelun keinot. 

Alaluokka Yläluokka Yhdistävä luokka

Normiperustan modernisointi

Syklinen suunnittelu

Tieteellinen lähestymistapa hätätilanteiden 

ehkäisyyn

Hätätilanneministeriön alaiset 

tutkimuslaitokset

Tutkimustulosten operationalisointi

Valtion suorittama valvonta- ja 

tarkastustoiminta

Väestön kouluttaminen hätätilanteisiin

Väestön turvallisuuskulttuurin kohentaminen

Valvontatarkastukset

Laitoshenkilöstön kouluttaminen

Kansalaisten informointi onnettomuuden 

sattuessa

Ennaltaehkäisy

Ennakkovaroittaminen

Varoitusjärjestelmän kohentaminen

Säävalvontajärjestelmät

Yhteistoiminta hätätilannejärjestelmän 

toimijoiden välillä

Viranomaisyhteistyön kehittäminen

Yhteistyö muun yhteiskunnan kanssa

Kansainvälinen yhteistyö

Siviilipuolustuksen ja asevoimien yhteistyön 

kehittäminen

Harjoitukset järjestelmän eri tasojen välillä

Harjoitukset järjestelmän eri tasojen sisällä

Pelastustoiminta

Valmiuden säätely

Siviilipuolutustuksen kalusto- ja 

varustehankinnat

Siviilipuolustuksen liikkuvuuden kohentaminen

Siviilipuolustuksen johdettavuuden 

kohentaminen

Kohteiden luokittelu ja luettelointi 

tietojärjestelmiin

Kohteiden valvontajärjestelmät

Kriittisen informaatioinfrastruktuurin kohteiden 

luokittelu ja luettelointi

Kriittisen informaatioinfrastruktuurin 

resilienssin kohentaminen

Kriittisen informaatioinfrastruktuurin 

valvontajärjestelmät

Siviilipuolustus

Alueellinen puolustus

Ilma-avaruuspuolustus

Laitosten varustaminen moderneilla 

turvallisuus- ja valvontajärjestelmillä

Laitosten fyysisen sietokyvyn nostaminen

Laitosten ja kaluston oikea-aikainen 

kunnossapito

Palontorjunta- ja valvontajärjestelmien 

kehittäminen

Normiperustan kehittäminen

Tutkimus– ja 

kehittämistyö

Tutkimus

Turvallisuuskulttuurin 

kehittäminen

Suojaaminen

Kriittisen infrastruktuurin 

fyysisen ja 

paloturvallisuuden 

takaaminen
Kohteiden turvallisuuden 

kohentaminen

Kriittisen infrastruktuurin 

tilannekuvan 

ylläpitäminen

Yhteistyö

Siviilipuolustuksen roolin 

kasvattaminen kansallisen 

turvallisuuden järjestelmässä

GosSOPKAn operointi

Ennakoiva työ

Kyky 

ennakkovaroittamiseen ja 

valmius vastata 

hätätilanteisiin

Valtion hätätilanne-

järjestelmän operointi

Harjoittelu ja valmius toimia
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

5.1 Tulosten pohdinta 

Tutkimustulosten perusteella Venäjän kriittisen infrastruktuurin suojelu koskee kriittistä talous- 

ja logistiikkainfrastruktuuria, kriittistä valtionhallinnon infrastruktuuria, kriittistä sotilasinfra-

struktuuria sekä kriittistä informaatioinfrastruktuuria. Toiminnan eksplisiittinen päämäärä on 

Venäjän kansallisen turvallisuuden ja sosioekonomisen kehityksen turvaaminen. Toiminnan 

implisiittinen päämäärä on turvata valtion johtamisen, ydinpidäkkeen, talouden hallitsemisen 

ja ihmisten selviämisen varmistavat fyysiset ja digitaaliset kohteet, järjestelmät sekä organisaa-

tiot.  

Kriittisen infrastruktuurin käsitettä ei kuitenkaan käytetä Venäjän hallinnon virallisdokumen-

teissa. Sen sijaan niissä puhutaan lähinnä erilaisista kohteista ja kriittisestä informaatioinfra-

struktuurista. Oleellista on se, että tutkitun aineiston perusteella kriittisen infrastruktuurin suo-

jelulle, siten kuin se tässä tutkielmassa ymmärrettiin, ei ole Venäjällä yhtenäistä strategiaa, lain-

säädäntöä tai järjestelyä. Sen sijaan sitä suojellaan ensinnäkin kriittisen informaatioinfrastruk-

tuurin ja toisaalta hätätilanteiden estämisen viitekehyksessä. Sotatilanteessa sitä suojellaan 

aseellisella voimalla esimerkiksi alueellisen puolustuksen puitteissa. Olennaisia käsitteitä ovat 

kriittisen informaatioinfrastruktuurin kohteet, kriittisen tärkeät kohteet sekä potentiaalisesti 

vaaralliset kohteet, joiden sisältö on määritelty laissa. Kriittisen tärkeät ja potentiaalisesti vaa-

ralliset kohteet ole hallinnonalasidonnaisia, sillä niiden lakimääritelmä perustuu niiden häiriin-

tymisestä aiheutuviin seurauksiin. Niitä on muun muassa siviili-infrastruktuurissa, sotilasinfra-

struktuurissa ja valtionhallinnon infrastruktuurissa. Kriittisen informaatioinfrastruktuurinkin 

määritelmä on laaja, mutta sidottu tiettyihin teollisuudenaloihin laissa määriteltyjen toimijoiden 

kautta. 

Esimerkiksi ylätason strategioissa mainitut tärkeät valtiolliset ja sotilaalliset sekä kansalliselle 

turvallisuudelle tärkeät kohteet jäävät tutkitun aineiston perusteella määritelmiltään avonai-

siksi. Silti yksi hätätilanneministeriön lakisääteisistä tehtävistä on luoda ja ylläpitää listaa inf-

rastruktuurikohteista, jotka ovat kriittisen tärkeitä maan kansalliselle turvallisuudelle (Säädös 

2004, artikla 8/1) ja Banštšikovan ja Nazarenkon (2019) mukaan 100 % Venäjän kansalliselle 

turvallisuudelle kriittisistä kohteista on valtion hätätilannejärjestelmän suojan piirissä. Yksi tut-

kimuksen johtopäätöksistä onkin, että Venäjän hallinnossa käytettävä kriittisen infrastruktuurin 

suojeluun liittyvä käsitteistö kaipaa edelleen selkeyttämistä, kuten Strokin huomautti jo 2014.  
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Kriittinen informaatioinfrastruktuuri on sinänsä määritelty selkeästi. Sen lakimääritelmä sisäl-

tää jo itsessään eri sektorien infrastruktuurit. Toisaalta sana ”kriittinen” menettää merkitystään, 

jos määritelmä on laaja. Laaja määritelmä onkin keino ulottaa valtion kontrollia haluttuihin 

suuntiin. Tämän puolesta puhuu se, että laissa kriittisen informaatioinfrastruktuurin turvallisuu-

desta on erikseen määritelty merkittävä kriittisen informaatioinfrastruktuurin kohde (Laki 2017, 

artikla 2). Näitä merkittäviä kohteita ovat vain ne kriittisen informaatioinfrastruktuurin kohteet, 

jotka ovat saaneet mukaisen tärkeysluokituksen I, II tai III. 

Yhteistä kriittisen informaatioinfrastruktuurin ja kriittisen tärkeiden sekä potentiaalisesti vaa-

rallisten kohteiden lakimääritelmille onkin se, että niiden kriittisyys määritellään häiriintymi-

sestä seuraavan tuhon perusteella. Kriittisen tärkeät ja potentiaalisesti vaaralliset kohteet luoki-

tellaan alueellisen vaikutuksen perusteella ja kriittinen informaatioinfrastruktuuri kuoleminen 

perusteella, kuten osittain myös hätätilanteet.  

Tutkielman teoriaosuudessa määritettiin kriittisen infrastruktuurin resilienssi. Aineistosta nousi 

resilienssin sijaan kriittisen infrastruktuurin fyysisen sietokyvyn kehittäminen. Kuviossa 2 esi-

tettiin Akimovin (et al. 2004) malli vaarallisen kohteen fyysisen turvallisuudesta. Mahutov (et 

al. 2014) taas nosti esiin, että kohteen fyysinen eristäminen esteillä ei riitä modernien komplek-

sisten järjestelmien suojaamiseen. Sen sijaan pitäisi taata teknisten systeemien resilienssi odot-

tamattomia vaikutuksia vastaan. Empiirisestä aineistosta tällaisia pyrkimyksiä ei kuitenkaan 

noussut. Kriittisen informaatioinfrastruktuurin osalta tilanne on päinvastainen. Venäjän kansal-

linen internetsegmentti voidaan nähdä esimerkkinä pitkälle viedystä systeemin resilienssistä. 

Pyrkimys siirtyä teknologiseen omavaraisuuteen pohjautunee taloudellisen resilienssin vahvis-

tamiseen.  

Miksi tätä ajattelua ei ole sitten suunnattu kriittisen tärkeiden ja potentiaalisesti vaarallisten 

kohteiden suojeluun, vaikka tulosten perusteella kasvava kompleksisuus on tunnistettu niihin 

kohdistuvaksi uhkakuvaksi? Siihen ei liene yksiselitteistä vastausta, mutta yhteistä kansalliselle 

internetsegmentille ja teknologiselle omavaraisuudelle on ulkoisella uhkalla legitimoitu pyrki-

mys riippumattomuuteen muista valtioista. Hätätilanneministeriön vuosiraportti taas indikoi, 

että kriittisen tärkeitä ja potentiaalisesti vaarallisia kohteita uhkaa ensi sijassa niitä käyttävä 

ihminen sekä ihmisen luonnossa aikaansaamat muutokset. Tätä tukee myös seuraavaksi esitet-

tävä johtopäätös. 

Pursiaisen (2020, 4) mukaan kriittisen tärkeät ja potentiaalisesti vaaralliset kohteet ovat tietyn-

lainen vastine kriittisen infrastruktuurin käsitteen länsimaiselle ymmärrykselle. Tutkimustulos-

ten nojalla on kuitenkin syytä nostaa esiin myös aineistossa esiintyneet elämää ylläpitävät 
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kohteet. Ne ovat yrityksiä, organisaatioita ja laitoksia, jotka ovat kriittisiä ihmiselämän säily-

misen, tai vähintään sen normaalin jatkumisen kannalta. Tämän tutkielman teoriaosuudessa 

kriittiset infrastruktuurit määritettiin järjestelmiksi, joilla taataan ihmisyhteisöjen selviäminen. 

Nämä määritelmät muistuttavat toisiaan paljon.  

Kriittisen tärkeät ja potentiaalisesti vaaralliset kohteet määritellään niiden tuhoamispotentiaalin 

perusteella, eli selviämisen sijaan niitä määrittelee niiden vaarallisuus. Elämää ylläpitävät koh-

teet mahdollistavat elämän, mutta tärkeät ja potentiaalisesti vaaralliset kykenevät tuhoamaan 

sen. Tutkimustulosten perusteella Venäjällä ei retorisesti tehdä politiikkaa elämän mahdollista-

vien kohteiden suojelemiseksi, vaan elämää tuhoavien kohteiden suojelemiseksi. Tälle voi olla 

historiallisia syitä, kuten Tšernobylin ydinonnettomuus vuonna 1986. Elämää ylläpitävät koh-

teet muistuttavat määritelmällisesti enemmän kriittistä infrastruktuuria, kuin kriittisen tärkeät, 

potentiaalisesti vaaralliset tai kansalliselle turvallisuudelle kriittisen tärkeät kohteet. 

Luvussa 4.1.5 todettiin, että kriittisen kohteen määritelmä ulottuu tänä nykyä myös kunnallisen 

tason kohteisiin, kun Pynnöniemen raportin aikaan niitä oli alimmillaan alueellisella tasolla. 

Mikäli kriittisten kohteita uhkaa lähtökohtaisesti ihminen itse, tällöin johtopäätös voi olla, että 

valtio haluaa laajentaa valvontaa ja näin itse pienentää onnettomuuksien todennäköisyyttä. 

Kontrollia voidaan laajentaa myös muista syistä.  

Tutkielman teoriaosuudessa todettiin, että kriittisen infrastruktuurin suojelu on kontekstisidon-

nainen käsite. Eri maat ja toimijat määrittelevät sitä eri sanoin ja merkityksin. Niiden suojele-

minen ymmärrettiin toiminnaksi, jonka tarkoituksena on 1) etsiä ja löytää yhteiskuntien tekno-

logiset haavoittuvuudet 2) poistaa haavoittuvuudet tai vähentää haavoittuvuuksien aiheuttamaa 

riskiä. Tutkimustulokset olisivat voineet olla erilaiset, mikäli kriittinen infrastruktuuri oltaisiin 

määritelty eri tavoin. Tästä syystä tämän luvun alussa esitetty implisiittinen päämäärä Venäjän 

kriittisen infrastruktuurin suojelulle on tämän tutkielman viitekehyksessä syntynyt konstruktio. 

Se kertoo kuitenkin siitä, mitkä asiat ainakin Venäjän politiikassa koetaan niin tärkeiksi, että 

niitä tulee käsitellä kansallisen turvallisuuden viitekehyksessä.   

Tutkimustulokset osoittavat, että Venäjän kriittiseen infrastruktuuriin katsotaan kohdistuvan 

laajasti erilaisia uhkia. Niistä muodostettiin yhdeksän yläluokkaa, jotka ovat luonnonmullistuk-

set, vaaralliset tartuntataudit, kasvava kompleksisuus, lainvastainen toiminta sekä antropogee-

niset, valtiolliset, sotilaalliset, taloudelliset ja informationaaliset uhkat. Uhkakuvastoa voidaan 

kuvailla laajaksi ja lähes kaiken kattavaksi.   
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Todellisuus osoittaa kuitenkin suuntaan, missä turvallisuuskäsityksen keskiössä ovat lähinnä 

valtion turvallisuus sekä sotilaalliset ja ydinasekysymykset. Tutkimusprosessin aikana valtion 

hätätilannejärjestelmän valmiustasoa säädettiin Rostovin aluesubjektissa. 19.2.2022 klo 10.00 

Rostovin kuvernöörin sijainen julisti alueellisen tason hätätilanteen. Syyksi tälle annettiin ”mer-

kittävä kasvu kansalaisten saapumisessa Rostovin alueelle” (Donland.ru 2022). Hätätilannemi-

nisteriön 20.2.2022 illalla tehdyn Instagram-päivityksen mukaan vuorokauden aikana yli 30 

000 ”Donbasin kansalaista” oli ylittänyt Venäjän rajan Rostovin alueelle. (@mchs.russia 2022.)   

Kyseessä oli Venäjän-Ukrainan sotaan liittyvä episodi, jonka todellinen päämäärä oli tapahtu-

mien aikana vielä hämärän peitossa. Ukrainan ulkoministerin Twitter-tilillä 18.2.2022 julkais-

tun päivityksen mukaan venäläisessä disinformaatiossa oli esitetty perättömiä väitteitä ukrai-

nalaisten suunnitelmista sabotoida Donbasissa sijaitsevia kemianteollisuuden tuotantolaitoksia 

(@DmytroKuleba 2022). Pian Venäjä julisti Donetskin ja Luhanskin kansantasavallat itsenäi-

siksi ja 23.2.2022 separatistit pyysivät Moskovalta apua aggressioiden torjumiseen (Reuters 

2022). 24.2.2022 Venäjä käynnisti laajan offensiivin Ukrainaan muun muassa separatistialuei-

den suunnasta.  

On erittäin epätodennäköistä, että ukrainalaiset suunnittelivat sabotoivansa potentiaalisesti vaa-

rallisia kohteita Donbasissa. Sen sijaan väitteitä käytettiin legitimoimaan poikkeuksellinen 

kymmenien tuhansien ihmisten evakuointioperaatio. Näiden perusteella on myös erittäin epä-

todennäköistä, että alueellisen tason hätätilanteen julistaminen Rostoviin oli emergentti ja vil-

pitön reaktio vallitsevaan tilanteeseen. Sen sijaan on erittäin todennäköistä, että väitteitä ukrai-

nalaisten sabotaasisuunnitelmista käytettiin legitimoimaan evakuointioperaation käynnistämi-

nen ja valmistelemaan tulevaa hyökkäysoperaatiota.  

Klassisessa realismissa katsotaan valtioiden välisten suhteiden perustuvan niiden väliselle vi-

hollisuudelle ja kilpailulle. Valtion hätätilannejärjestelmää hyväksikäytettiin hobbeslaisen ra-

joiltaan hämärtyneen sodan instrumenttina, kun Rostovin alueellinen alajärjestelmä valjastettiin 

hyökkäystilan valmisteluun Ukrainaan suunnattua offensiivia varten. Alle viikko offensiivin 

alkamisen jälkeen presidentti Putin nosti näkyvästi ydinasejoukkojensa valmiutta viestiäkseen, 

että ulkovaltojen suoralla sekaantumisella Venäjän kansallisten intressien turvaamiseen olisi 

vakavia seurauksia. Samalla osoitettiin, kuinka ydinaseet eivät vain suojaa valtion olemassa-

oloa, vaan tarvittaessa niillä myös eristetään taistelutila ulkopuolisen avun ulottumattomiin. Tä-

män takia ydinaseinfrastruktuuri on Venäjälle kriittisen tärkeä.  

Luvussa 2.3 esitetty armeijankenraali Garejevin malli kansallisen turvallisuuden rakenteesta 

tukee tämän tutkielman tuloksia luonnonmullistusten ja antropogeenisten uhkien osalta. Niiden 
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alle voidaan ryhmitellä pitkälti samat uhkat 2020-luvulla, kuin mitkä Garejev vuonna 2008. Jos 

Garejev rakentaisi mallin uudestaan tänä päivänä, siinä todennäköisesti huomioitaisiin myös 

turvallisuus informationaalisilta uhkilta. Yksilö, yhteiskunta ja valtio eivät nousseet aineistosta 

teemana, mikä tukee ajatusta siitä, että kansallisen turvallisuuden ytimessä on valtion turvalli-

suus ja sotilaallinen voima. 

Tulokset osoittavat, että terrorismin osuus kriittisen infrastruktuurin uhkakuvissa on muuttunut. 

Vuoden 2018 suunnitelma kriittisen tärkeiden kohteiden turvallisuuden nostamiseksi koskee 

otsikon perusteella vain luonnon ja teknologian aiheuttamia uhkia. Alun perin vuonna 2006 

julkaistussa linjapaperissa kriittisen tärkeiden ja potentiaalisesti vaarallisten kohteiden suojelu 

legitimoitiin muun muassa kansainvälisellä ja sisäisellä terrorismilla sekä rikollisuudella. 

Vuonna 2017 päivitetyssä versiossa terrorismi mainitaan otsikossa, mutta sisällössä siihen ei 

oteta lainkaan kantaa. Vuoden 2012 federatiivisen suunnitelman otsikossa mainittiin terroris-

min uhka, mutta vuoden 2018 se oli poistettu. Normaalioloissa merkittävimmän uhkan kriitti-

sen tärkeille ja potentiaalisesti vaarallisille kohteille aiheuttaakin tilastojen perusteella ihmi-

sestä itse sekä (osittain ihmisen itse aiheuttamat) luonnonmullistukset.  

Kansallisen turvallisuuden strategiasta noussutta ristiriitaa terroristisen toiminnan vähentymi-

sen ja antiterroristisen toiminnan lisäämisen välillä, voi selittää pyrkimys turvallisuusviran-

omaisten aseman takaamiseen. Mikäli terrorisminvastaista toimintaa vähennettäisiin, samalla 

vähenisivät perusteet suunnata siihen valtion resursseja. Trendinä vaikuttaa kuitenkin olevan 

turvallisuustoimijoiden resurssien lisääminen, sillä yhden arvion mukaan jo joka 57:s venäläi-

nen työskentelee valtiollisessa turvallisuus- tai puolustusorganisaatiossa (Proekt.media/ 2022).  

Kriittisen infrastruktuurin suojelun keinoja kuvasivat käsitteet tutkimus- ja kehittämistyö, kyky 

ennakkovaroittamiseen ja valmius vastata hätätilanteisiin, kriittisen infrastruktuurin tilanneku-

van ylläpitäminen sekä kriittisen infrastruktuurin fyysisen ja paloturvallisuuden takaaminen. 

Kriittisen informaatioinfrastruktuurin suojelun järjestelyt perustuvat tiedustelupalvelu FSB:n 

operoimaan GosSOPKA-järjestelmään, millä länsimaalaisittain sanottuna luodaan ja ylläpide-

tään kriittisen infrastruktuurin kyberturvallisuutta. Muun kriittisen infrastruktuurin suojelussa 

keskeisessä asemassa on hätätilanneministeriön koordinoima valtion hätätilannejärjestelmä. 

Hätätilannejärjestelmän tehtävänä on varautua ja reagoida hätätilanteisiin. Kriittisillä infra-

struktuureilla on potentiaalia merkittävien hätätilanteiden aiheuttamiseen. Järjestelmän kautta 

hätätilanteiden ehkäisyyn ja poistamiseen osallistuu toimijoita ruohonjuuritasolta federaatiomi-

nistereihin asti.  
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GosSOPKA ehkäisee ja torjuu kriittisen infrastruktuurin informaatiota kuljettavaan, säilövään 

tai käsittelevään osaa kohdistuvia uhkia. Mikäli informaatioverkoissa tehty hyökkäys aiheuttaa 

onnettomuuden tärkeässä tai vaarallisessa kohteessa, hätätilannejärjestelmän avulla sinne jär-

jestetään apu. Avun koordinoinnista vastaavan hätätilanneministeriön vastuulla on myös ajaa 

politiikkaa ja turvallisuusmääräyksiä siihen suuntaan, että näiden kohteiden fyysinen turvalli-

suus olisi mahdollisimman korkealla tasolla ja hätätilanteiden seuraukset jäisivät mahdollisim-

man vähäisiksi. 

Mikäli myös Venäjällä nämä kaksi järjestelmää katsottaisiin oleellisiksi juuri kriittisen infra-

struktuurin suojelussa, niiden välillä oletettavasti tehtäisiin tiivistä yhteistyötä. Suojeltavat koh-

teet ovat monin osin samoja, mutta toinen järjestelmä on luotu vain informaatioturvallisuuden 

takaamiseen. Aineistosta ilmeni, että hätätilanneministeriön ja GosSOPKA:n välillä on tehty 

yhteistoimintasopimus vuonna 2019 (Määräys 2022), mutta sopimuksen sisältöön ei päästy kä-

siksi. Sopimus liittyy oletettavasti hätätilanneministeriön digitalisointiohjelmaan, eikä välttä-

mättä valtion hätätilannejärjestelmään. Muita oleellisia yhteyksiä ei löytynyt.  

Mikäli tiivistä yhteistyötä ei tosiaan tehdä, sen puute liittyy todennäköisesti ainakin siihen, että 

kriittistä informaatioinfrastruktuuria suojellaan osana Venäjän informaatioturvallisuutta. Muun 

kriittisen infrastruktuurin suojelu linkittyy tutkimustulosten perusteella paljolti valtion ja yh-

teiskunnan tai talouden turvallisuuteen. Nämä ovat osasyitä sille, miksi aineistossa ei puhuttu 

kriittisen infrastruktuurin suojelusta, vaan eri laatuisten kohteiden suojelusta. On myös huomat-

tava, että sana kohde (objekt) voi tarkoittaa sekä suojeltavaa kohdetta että maalipistettä. Aineis-

tossa (kansallisen turvallisuuden viitekehyksessä) suojeltavien kohteiden annettiin ymmärtää 

olevan erilaisten vihamielisten toimijoiden maalina. Mitä ylemmän tason asiakirja oli kyseessä, 

sitä vihamielisempiä uhkakuvat olivat. Alemmas laskeuduttaessa uhkakuvien painopiste siirtyi 

tahallisista uhkista infrastruktuurien käyttäjien ja luonnonmullistuksien aiheuttamiin tahatto-

miin uhkiin. 

5.2 Luotettavuuden arviointi 

Laadullisen tutkimuksen piirissä ei ole yhteistä käsitystä tutkimuksen luotettavuuden arvioin-

tiin liittyvistä kysymyksistä. Tutkimuksen totuudellisuutta voidaan arvioida esimerkiksi episte-

mologisista lähtökohdista ja objektiivisuutta taas tutkimuksessa tehtyjen havaintojen luotetta-

vuuden ja puolueettomuuden kannalta. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 134.)  

Tässä tutkielmassa tutkittiin kriittisen infrastruktuurin järjestelyjä sellaisena, kuin ne on Venä-

jän hallinnon julkaisuissa kuvattu. Siten kysymys siitä, oliko jokin aineistossa kuvattu uhka tai 
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suojeltavaksi määritelty kohde totta, ei ollut varsinaisesti relevantti. Relevantimpaa oli se, mikä 

määritettiin uhkaksi tai kohteeksi ja mikä ei. Relevanttia oli myös se, mitä asioita tutkija päätti 

nostaa tai olla nostamatta analysoitavaksi. Koska tutkimuksessa ei analysoitu kaikkia mahdol-

lisia Venäjän hallinnon julkaisemia kriittisen infrastruktuurin suojelua koskevia lähteitä, niin 

tämän tutkielman tulokset kuvaavat ilmiötä vain tutkitun aineiston ja valitun teorian näkökul-

masta. Tästä syystä tutkimustulokset kuvaavat Venäjän kriittisen infrastruktuurin suojelun jär-

jestelyjä rajoitetusti, eikä niitä tule ymmärtää järjestelyjen kaikenkattavana kuvauksena. Siten 

tutkimustulokset kuvaavat sitä, mitkä kriittisen infrastruktuurin suojelun järjestelyt Venäjällä 

ainakin ovat.  

Tuloksia lukiessa pitää huomioida olennainen seikka tutkimusasetelmassa: tutkitussa aineis-

tossa ei puhuttu kriittisestä infrastruktuurista, vaan käsitteelle luotiin sisältö tutkielman teoria-

osuudessa. On siis sinänsä ristiriitaista puhua ”Venäjän kriittisen infrastruktuurin suojelun jär-

jestelyistä”, sillä aineiston perusteella sellaista ei ole. Sen sijaan Venäjällä suojellaan esimer-

kiksi kriittisen informaatioinfrastruktuurin kohteita sekä kriittisen tärkeitä ja potentiaalisesti 

vaarallisia kohteita. Tutkimuksen tavoitteena olikin kuvata Venäjän toimia tällä alalla siten, että 

niistä voidaan puhua kriittisen infrastruktuurin suojelun kielellä. Näin ollen tutkimustulosten 

alaluokat kuvaavat parhaiten sitä, miten ilmiöstä puhuttiin aineistossa. Yläluokat ja yhdistävät 

käsitteet ovat kuitenkin tutkijan luomia subjektiivisia tulkintoja tekemästään analyysistä ja siten 

teoreettisia konstruktioita, jotka ”ovat olemassa” vain tässä tutkielmassa. 

Esimerkiksi vain Venäjän viranomaisten käyttöön tarkoitettujen dokumenttien analysointi voisi 

tämän tutkielman menetelmällä ja teorialla tuottaa eri tulokset. Lisäksi on huomioitava doku-

menteissa ilmoitettujen lukujen ja prosenttien luotettavuus. Hätätilanneministeriön vuosirapor-

tissa vuodelta 2020 jätetään koronaviruspandemia lähes tyystin huomiotta, vaikka sen oli to-

dellisuudessa vaikutettava merkittävällä tavalla ministeriön joukkojen toimintaan. Tämän pe-

rusteella luvussa 4.1.4 ilmoitettuihin onnettomuuslukumääriin on syytä suhtautua kriittisesti. 

Niin ikään on huomioitava, että osa tutkituista dokumenteista voi olla suunnattu pohjimmiltaan 

ulkoiseen viestintään ja Venäjän ulkopuolisen sosiaalisen todellisuuden konstruoimiseen Ve-

näjälle edulliseksi katsotulla tavalla. Se ei toisaalta poista niiden roolia Venäjän turvallisuusvi-

ranomaisten työskentelyä ohjaavina ja heidän sosiaalista todellisuuttaan rakentavina asiakir-

joina.   

Sen lisäksi että tulokset kuvaavat tutkittua ilmiötä vain tutkitun aineiston ja valitun teorian nä-

kökulmasta, ne kuvaavat ilmiötä myös tutkijan subjektiivisen tulkinnan näkökulmasta. Tutkija 

on upseeri ja palvelee ammatikseen Suomen valtiota. Tutkija opiskelee omasta tahdostaan, 

mutta voidaan kysyä ohjasiko sotilaan sotilasoppilaitoksessa tekemää tutkimusta 
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pohjimmiltaan tieteellinen vai valtiollinen intressi. Tämän seurauksena voidaan myös kysyä, 

pyrkikö tutkija lukemaan ja tulkitsemaan aineistoa vain tutkielmaa varten rakennetun teoreetti-

sen viitekehyksen silmin, vai vaikuttiko esimerkiksi ammatti oleellisella tavalla tutkijan suh-

tautumiseen tutkittavaan ilmiöön, tässä tapauksessa Venäjän turvallisuuspolitiikkaan ja viran-

omaisiin. Tuomen ja Sarajärven mukaan laadullisessa tutkimuksessa ”periaatteessa – – myön-

netään”, että tutkija väistämättä suodattaa kuulemansa ja näkemänsä subjektiivisen kehyksen 

läpi (2013, 136).  

Tuomi ja Sarajärvi myös kuvaavat, kuinka aikanaan hoitotieteen pro graduissa oletettiin, että 

sairaanhoitaja tutkimassa potilaiden kokemuksia saamastaan hoidosta laskettiin tutkimuksen 

luotettavuutta lisääväksi tekijäksi, mutta nykyään sitä ei pidetä itsestäänselvyytenä (2013, 136). 

Tässä tutkielmassa sinänsä toistui sama asetelma: sotilas tekemässä pro gradua sotilaallisesti 

järjestetyn ministeriön toimista. Kysymys onkin, oliko se tutkimuksen luotettavuutta lisäävä 

vai heikentävä tekijä. Tutkija ei voi kieltää, etteikö aiheen lopulliseen rajaukseen olisi vaikut-

tanut tutkijan ammatti tai saatu sotilaskasvatus, sillä Venäjän kriittisen infrastruktuurin suojelua 

voisi tutkia esimerkiksi arktisen alueen alkuperäiskansojen näkökulmasta, kuten Mustonen 

(2012). Tutkimuksella pyrittiin kuitenkin vastaamaan tietokatveeseen, joka oli olemassa tutki-

jan ammatista riippumatta. Tällaisten seikkojen takia laadullisessa tutkimuksessa korostuu lä-

pinäkyvyys, perustellut ratkaisut sekä tutkimusprosessin ja käytettyjen menetelmien kuvaami-

nen mahdollisimman avoimesti ja tarkasti. Näin on pyritty tekemään tässä tutkimusraportissa. 

 

Vaikka tutkielman valmistuminen perustui sotilaskäskyyn ja siinä annettuun aikatauluun, tut-

kijalla oli aito kiinnostus tutkittavaa ilmiötä ja yleisesti Venäjän turvallisuusviranomaisten toi-

mintaa kohtaan. Tutkimuksen alussa tutkittavasta ilmiöstä oli vaikea saada kiinni, sillä tuorein 

tutkimus oli keskittynyt informaatioinfrastruktuurin ja Venäjän informaatioturvallisuuteen. 

Pikkuhiljaa ymmärrys aiheesta lisääntyi ja tutkimuksen edetessä sekä Ukrainan ja Venäjän vä-

listen suhteiden kiristyessä, tutkija koki tutkimusaiheen yhä tärkeämmäksi. Pitävimmäksi to-

disteeksi tutkimuksen ajankohtaisuudesta tutkija koki hätätilannejärjestelmän aktivoinnin Ros-

tovissa helmikuussa 2022. Sitä edeltäneet hallituksen päätökset (2021a; 2021b) sekä maahan-

laskujoukkojen käyttäminen Kazakstanin puhuivat myös ajankohtaisuuden puolesta. 

Tutkimustulosten luotettavuutta olisi nostanut ulkopuolisen henkilöä tarkastus tutkimusproses-

sin toteutumisesta. Käytännössä tällaiseen ei päästy, sillä kyseessä oli opinnäytetyö ja ohjaajat 

joutuvat keskittymään useisiin projekteihin samanaikaisesti. Seminaariopponentti tarkasti työn 

kolmesti, mutta ei lopullista versiota. 
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Tutkimusaineisto oli lähes kokonaan venäjänkielistä, mutta tutkijan äidinkieli on suomi ja ve-

näjän kielen taito perustuu 2010-luvun loppupuolella aloitettuihin opintoihin. Tutkimusaineis-

ton kääntämiseen käytettiin kuitenkin huomattava määrä aikaa ja vaivaa virheiden ja väärinym-

märrysten välttämiseksi. Aineiston käsittelyn nopeuttamiseksi sen kääntämiseen englanniksi 

hyödynnettiin Google Translate -ohjelmaa, mutta suomennokset tutkija teki venäjän kielestä 

parhaan kykynsä mukaan. Tutkimustuloksiin vaikuttavien väärinymmärrysten todennäköisyys 

on kuitenkin pieni, minkä puolesta puhuu ainakin ristiriidattomuus aiemman tutkimuksen 

kanssa. Tutkimustulosten luotettavuutta voidaan käännösten luotettavuuden lisäksi arvioida 

siltä kannalta, mitä tutkijalta mahdollisesti jäi kielitaidon takia huomaamatta. Ensinnäkin eri-

kielisten aineistojen kanssa toimiminen vei aikaa, ja paremmalla kielitaidolla tutkimuksen vii-

meistelyyn olisi jäänyt enemmän aikaa. Lisäksi tutkijan alkuperäisenä tavoitteena oli analy-

soida myös Venäjän eliitin puheita, mutta ne jäivät pois ajan puutteen takia. Puheiden analy-

sointi olisi mahdollisesti paljastanut motiiveja esimerkiksi linjapapereissa kuvatuille toimille. 

Erikielisyyden takia on myös todennäköistä, että analysoitujen tekstien nyansseja on jäänyt 

huomaamatta. Esimerkiksi tämän takia tutkimusmenetelmäksi ei valikoitunut diskurssiana-

lyysi. Edellä mainitut seikat huomioitiin tutkimuksen alusta lähtien ja niiden vaikutus pyrittiin 

minimoimaan varaamalla riittävästi aikaa aineiston kanssa toimimiseen.  

Tutkielman luotettavuutta vahvistavaksi tekijäksi voidaan katsoa se, että tutkimustulokset eivät 

olleet ristiriidassa aiempien tutkimuksien kanssa. Tällä tutkielmalla pikemminkin päivitettiin 

Pynnöniemen (2012; 2013), Roffeyn (2016) ja Pursiaisen (2020) havaintoja sekä liitettiin ne 

Karin (2019) tuloksiin.   

Menetelmällinen valinta aineistolähtöisen ja teoriaohjaavan sisällönanalyysin välillä oli sikäli 

onnistunut, että aiempaa tietoa onnistuttiin yhdistämään tuloksiin. Voidaan puhua esimerkiksi 

aineiston ja teorian vuoropuhelusta. Tällaista logiikkaa kutsutaan joskus abduktiiviseksi päät-

telyksi. Teoriaohjaavan analyysin avulla aiempaa tietoa Venäjän toimista kriittisen informaa-

tioinfrastruktuurin suojelussa yhdisteltiin uuteen tietoon. Lopputuloksena on aiempaa parempi 

kuva Venäjän toimista siinä aihepiirissä, mistä länsimaissa puhutaan kriittisen infrastruktuurin 

suojeluna. Analyysin suorittamiselle aineisto- tai teorialähtöisesti (deduktiivisesti) ei noussut 

perusteita tutkimusprosessin aikana. 

Tutkija ei onnistunut täysin pitämään teoria- ja empiiristä osuutta erillään, mikä ilmenee tulok-

sissa siinä, että kriittisen informaatioinfrastruktuurin lakimääritelmä tuotiin sellaisenaan teori-

asta yhdeksi kuvion 9 alaluokaksi. Konsekventialistisesta näkökulmasta se toi tuloksiin kuiten-

kin halutun vaikutuksen: kriittisen informaatioinfrastruktuurin osalta yksiselitteisen ja Venäjän 

lakiin perustuvan vastauksen alakysymykseen A.   
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Tutkimuksen aikana ei tullut ilmi tekijöitä, miksi samalla aineistolla, menetelmällä ja teorialla 

ei olisi mahdollista päätyä vastaaviin tuloksiin, mikäli tutkimus uusittaisiin. 

5.3 Jatkotutkimusaiheet 

Tällä tutkielmalla kartoitettiin Venäjän kriittisen infrastruktuurin suojelua kansallisen turvalli-

suuden viitekehyksessä. Ei-venäjänkielistä tutkimusta Venäjän kriittisen infrastruktuurin suo-

jelusta yleisesti oli vaikea löytää. Harvinaiset löydökset pyrittiin hyödyntämään täysimääräi-

sesti tämän tutkielman teossa. Toisaalta Venäjän toimia kriittisen informaatioinfrastruktuurin 

suojelussa on edellisvuosina tutkittu. Tämän tutkielman painopiste oli kriittisen infrastruktuurin 

vähemmän tutkitussa ei-informationaalisessa osassa.  

Tutkimusprosessin aikana Venäjä aloitti laajan offensiivin Ukrainaan. On selvää, että varsinkin 

sotatieteiden piirissä tämän sodan tapahtumia tutkitaan tulevina vuosina paljon sekä hyökkääjän 

että puolustajan näkökulmista. Hyökkäyksen alku näytti, että kriittisellä infrastruktuurilla ja 

varsinkin sen ei-informationaalisella osalla oli keskeinen rooli operaatiossa. Venäjä otti hyök-

käyksen alussa ripeästi hallintaansa Tšernobylin ydinvoimala-alueen ja pian sen jälkeen Zapo-

rižžjan ydinvoimalan. Tutkimustuloksien perusteella ydinvoimalat määritellään kriittisen tär-

keiksi ja potentiaalisesti vaarallisiksi polttoaine-energiakompleksin kohteiksi. Tutkimusta on 

syytä suunnata siihen, mitä roolia tällaiset kohteet näyttelevät Venäjän toteuttamissa hyökkäyk-

sellisissä operaatioissa ja mitä muita kriittisen tärkeitä ja potentiaalisesti vaarallisia kohteita 

vastaan sodassa toimitaan. Aihetta voi laajentaa siirtämällä huomion fyysisistä kohteista digi-

taalisiin eli kriittisen informaatioinfrastruktuurin kohteisiin. Oleellinen kysymys on myös, 

missä taistelujen vaiheissa eri kohteisiin vaikutettiin. Toisen lähestymistavan tarjoaa taktiikan 

ja operaatiotaidon alan tutkimus siitä, miten ja kenen toimesta vallattujen kohteiden suojaus 

järjestettiin. Vastasiko kohteiden suojauksesta asevoimat, kansalliskaarti vai joku muu? Mikä 

oli hätätilanneministeriön rooli sodassa? 

Tutkielman tulokset osoittivat, että kriittiseen infrastruktuurin liitetään laajasti erilaisia uhka-

kuvia, joista näkyvässä asemassa oli terrorismi. Suomenkielistä tutkimusta Venäjän terroris-

minvastaisesta toiminnasta on saatavissa vain vähän. Terrorismin uhka oli aineistossa kuitenkin 

merkittävässä roolissa ja aiempi Venäjän kriittisen infrastruktuurin tutkimus ei ole käsitellyt 

asiaa kovinkaan syvällisesti. Terrorismin vastaisiin operaatioihin voi osallistua muun muassa 

hätätilanneministeriö, mutta päävastuuta kantavat muut toimijat. Yksi jatkotutkimusaihe voisi 

näin ollen olla Venäjän terrorisminvastainen toiminta ja tarkemmin esimerkiksi kriittisen infra-

struktuurin antiterroristinen suojelu. 
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Venäjän Ukrainassa aloittamalla sodalla voi olla odottamattomia vaikutuksia Venäjän omaan 

kriittiseen infrastruktuuriin. Tätä kirjoittaessa länsimaat ovat asettaneet Venäjälle ennennäke-

mättömän raskaat talouspakotteet. Yksi tutkimustuloksista oli, että Venäjän kriittinen infra-

struktuuri rapautuu resurssien puutteen takia. Sodankäynti ja pakotteet tulevat heikentämään 

entisestään maan kykyä huoltaa ja kunnossapitää infrastruktuureja. Pahimmillaan tämän seu-

rauksena voi syntyä uusia ekokatastrofeja. Tutkimusta on syytä suunnata siihen, miten talous-

kehitys vaikuttaa kriittisen infrastruktuurin suojeluun tulevaisuudessa.  
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