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 Esipuhe

Venäjän presidentti Vladimir Putin hyväksyi 25. joulukuuta 2014 uudis-

tetun Venäjän sotilasdoktriinin1. Uusi asiakirja korvaa helmikuussa 

2010 presidentti Dmitri Medvedevin virkakaudella hyväksytyn dokt-

riinin2. Päivitetyn sotilasdoktriinin valmistelutyö kesti vain muutaman 

kuukauden, ja sen suuret linjat ovatkin pääpiirteissään ennallaan. 

Sotilasdoktriinin päivitys kertoo Venäjän kehittyneestä sotilaal-

lisesta suorituskyvystä. Taustalla on paitsi ajankohtainen Ukrainan 

konflikti, myös vuonna 2008 käydyn Georgian sodan jälkeen alkanut 

prosessi, jonka jälkeen Venäjän asevoimat ja puolustusteollisuus ovat 

olleet järjestelmällisen kehitystyön kohteena. Monet sotilasdoktrii-

niin tehdyt muutokset juontavat juurensa presidentti Putinin vuonna 

2012 alkaneen kolmannen virkakauden alkuun, jolloin Venäjä päi-

vitti ase voimien reformin tavoitteita sekä ulko- ja turvallisuuspoli-

tiikan päämääriä. Käynnissä oleva Ukrainan sota on selvästi vaikut-

tanut siihen, miten ulkoisen ja ennen kaikkea sisäisen turvallisuuden 

uhat doktriinissa määritellään. Päivitetyn doktriinin yksi kiinnosta-

vimpia osuuksia koskeekin ulkoisten ja sisäisten turvallisuusuhkien 

välistä keskinäisriippuvuutta. Doktriini sisältää epäsuoria viittauksia 

1  Venäjän Federaation sotilasdoktriini. Hyväksytty presidentin käskyllä No. 2976N, 25.12.2014. 

Julkaistu Kremlin sivustolla 26.12.2014, urL: http://news.kremlin.ru/media/events/

files/41d527556bec8deb3530.pdf. Tekstissä esiintyvät suorat lainaukset ovat viittauksia 

sotilasdoktriinien (2010 ja 2014) suomenkieliseen käännökseen ellei toisin mainita. 

Doktriinien suomen kieliset käännökset on julkaistu Ylen Kioski-ohjelman verkkosivuilla: 

http://kioski.yle.fi/omat/lue-venajan-sotilasoppi-sanasta-sanaan-suomeksi.

2  Venäjän Federaation sotilasdoktriini. Hyväksytty presidentin käskyllä N146, 5.2.2010, 

julkaistu Kremlin sivustolla: http://www.kremlin.ru/news/6799. 

http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf
http://news.kremlin.ru/media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf
http://kioski.yle.fi/omat/lue-venajan-sotilasoppi-sanasta-sanaan-suomeksi
http://www.kremlin.ru/news/6799


10 VENÄJÄN SOTILASDOKTRIINIT VERTAILUSSA

Ukrainan konfliktiin, joiden tarkoituksena on alleviivata Venäjän 

konfliktille antamia merkityksiä sotilaspolitiikan viitekehyksessä.

Tässä raportissa luodaan katsaus sotilasdoktriinin peruskäsit teisiin 

ja arvioidaan siihen kirjattujen muutosten merkitystä suhteessa niin 

Venäjän sotilaspolitiikan perinteeseen kuin vallitsevaan tilanteeseen. 

Raportin tutkimuksellisena lähtökohtana on ajatus, että sotilasdokt-

riinien vertailu tuottaa uutta tietoa Venäjän poliittisen ja sotilasjohdon 

nykyiselle turvallisuuspoliittiselle tilanteelle antamista merkityksistä. 

Vaikka tällainen analyysi ei ratkaise Venäjän politiikan ennakoimatto-

muuden ongelmaa, päivitettyyn sotilasdoktriiniin tehtyjen muutosten 

erittely auttaa ymmärtämään Venäjän sotilaspolitiikan keskeisiä lähtö-

kohtia ja tavoitteita.

Sotilasdoktriinin sisällön analysoinnin lisäksi raportissa luodaan 

katsaus sotilasdoktriinin muutoksia käsittelevään kotimaiseen ja ulko-

maiseen keskusteluun. Suomessa on julkaistu verrattain vähän tut-

kimusanalyysejä, jotka keskittyisivät nimenomaan venäläisen sota-

taidon ja sotilaspolitiikan historiallisten ja ajankohtaisten trendien 

ymmärtämiseen.3 Tämä raportti ei yksinään paikkaa aukkokohtia, vaan 

pyrkimyksenä on syventää ajankohtaista keskustelua Venäjän sotilas-

politiikasta ja sen tavoitteista. 

Tekijät haluavat kiittää eversti, FM Martti J. Karia sotilasdoktriinin 

kääntämisestä suomen kielelle. Käännös toimii pohjana tälle analyy-

sille. Lisäksi on syytä kiittää Karia sekä FT Olli-Matti Mikkolaa heidän 

arvokkaista huomioistaan työn aikana. Tämän raportin päätelmistä 

vastaavat kuitenkin raportin kirjoittajat. 

3 Venäjän sotilaspolitiikkaa ja ulkopolitiikkaa käsitteleviä tai näitä aiheita sivuavia tutkimuksia 

esim. Martelius 1999; Lalu 2014; Mikkola 2014; Rautala 2014; Smith 2014; Mäkinen 2008; 

Smith 2012. 



1





13

1. Johdanto

1.1.  
V enäjä n soTil asdokTr iini a na ly ysin kohTeena

Venäjän sotilasdoktriini on poliittinen asiakirja, joka määrittelee maan 

sotilaspolitiikan ja yleisemmin turvallisuuspolitiikan keskeiset lähtö-

kohdat ja tavoitteet. Siinä määritellään Venäjän ulko- ja turvallisuus-

politiikan keskeinen sanasto, jolla maan turvallisuusympäristön muu-

tosta, sen ilmiöitä ja niiden syy-seuraussuhteita kuvataan. 

Varsin yleisesti ajatellaan, että Venäjän sotilasdoktriini on muiden 

maiden vastaavia asiakirjoja kokonaisvaltaisempi.4 Venäjän sotilas-

doktriinit (1993, 2000, 2010 ja 2014) ovat kaikki julkisia asiakirjoja, 

toisin kuin Neuvostoliiton sotilasdoktriinit, joista julkisuuteen tuotiin 

tietoa valikoidusti.5 Sotilasdoktriinin merkitystä onkin syytä analy-

soida osana laajempaa Venäjän sotilaspoliittisen ajattelun perinnettä 

ja pyrkiä asettamaan se ajankohtaisen turvallisuuspoliittisen tilanteen 

ja Venäjällä käydyn keskustelun viitekehykseen. 

Venäjän sotilaspolitiikan suunnan määrittely tapahtuu presidentin 

johdolla. Sotilasdoktriinissa todetaan erillisenä kohtana, että dokt-

riinin periaatteet konkretisoituvat6 presidentin vuosittain pitämässä 

linjapuheessa Venäjän federaation liittokokoukselle. Huomionar-

voista on, että myös hiljattain hyväksytyssä laissa Venäjän federaation 

4  Lalu 2014; ks. myös Alafuzoff, Georgij: Venäjän sotilasdoktriini ja sen kehittyminen, 

Venäjän asevoimat 2000-luvun alussa, toim. Saarelainen, Jorma ja toimituskunta, 

Maanpuolustuskorkeakoulu, Taktiikan laitos, Helsinki 1999.

5  Lalu 2014, 331; Martelius 1999, 60–61.

6  Sotilasdoktriini 2014, 6; Sotilasdoktriini 2010, 5. Numerointi viittaa sotilasdoktriinin pykäliin, 

ei sivunumeroihin. Pykälän jälkeen erotellaan suluissa mahdolliset alakohdat (a, b, c, jne.).
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strategisesta suunnittelusta presidentin linjapuhe toimii federaatio-

tason suunnittelua ohjaavana asiakirjana. Tämän käytännön vakiin-

tuminen voi lisätä pitkäjänteisen suunnittelun kannalta haitallista 

politiikka linjausten tempoilua, mutta järjestely mahdollistaa myös 

nopean reagoinnin muutoksiin.7 Sotilasdoktriinin merkitystä arvi-

oitaessa on hyvä muistaa, että siihen kirjoitetut julistukset ohjaavat 

poliittista päätöksentekoa, mutta eivät sido sitä.8 Päivitetyn sotilas-

doktriinin ensimmäisessä pääluvussa sotilasdoktriinin asema ohjaus-

asiakirjana määritellään seuraavasti:

Sotilasdoktriinissa on Venäjän federaatioon ja sen liittolais-

ten intresseihin kohdistuvien sotilaallisten vaarojen ja soti-

laallisten uhkien analyysin perusteella muotoiltu sotilaspoli-

tiikan ja valtion puolustuksen sotilastaloudellisen tukemisen 

pääperiaatteet.9

Doktriinin oikeudellisen perustan muodostavat Venäjän perustus-

laki, yleisesti hyväksytyt kansainvälisen oikeuden periaatteet ja normit 

sekä Venäjän puolustuksen ja asevalvonnan ja aseiden vähentämisen 

alalla solmimat kansainväliset sopimukset, federaatiotason lait sekä 

Venäjän presidentin ja hallituksen asetukset.10 Lisäksi sotilasdoktrii-

nissa määritellään tarkasti niiden ohjausasiakirjojen joukko, joilla on 

relevanssia sotilasdoktriinin laatimisen kannalta. Sotilasdoktriinin val-

mistelussa on huomioitu Venäjän federaation vuoteen 2020 laadittu 

pitkän aikavälin sosiaalistaloudellisen kehityksen konseptio11, kansal-

lisen turvallisuuden strategia12 vuoteen 2020 ja lisäksi ulkopoliittinen 

7  Strategisesta suunnittelusta yleensä ja sitä koskevista viimeaikaisista muutoksista ks. 

Pynnöniemi 2013a; Pynnöniemi 2014a.

8  Lalu 2014; ks. myös Alafuzoff 1999; Mikkola 2014, 52.

9  Sotilasdoktriini 2014, 2. 

10  Sotilasdoktriini 2014, 3.

11  Venäjän hallitus hyväksyi konseption 17. marraskuuta 2008 (päätös nro 1662-p). 

12  Kansallisen turvallisuuden strategia hyväksyttiin presidentti Medvedevin allekirjoituksella 

12. toukokuuta 2009 (päätös nro 537). Dokumentti on julkaistu Venäjän turvallisuus-

neuvoston sivustolla, urL: http://www.scrf.gov.ru/documents/1/99.html.

http://www.scrf.gov.ru/documents/1/99.html
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konseptio13 soveltuvin osin, meridoktriini14 vuoteen 2020, arktisten 

alueiden kehitysstrategia15 ja muut strategisen suunnittelun asiakirjat.16 

Käytännössä sotilasdoktriinin päivitys on valmisteltu Venäjän 

turvallisuusneuvoston yhteyteen perustetussa komiteassa. Proses-

siin osallistuneiden eri tahojen intressit näkyvät valmiissa dokumen-

tissa ristiriitaisuuksina ja moniäänisyytenä, mikä vaikeuttaa Venäjän 

ulko- ja turvallisuuspolitiikan peruslähtökohtien tulkintaa. Esimer-

kiksi vuoden 2010 sotilasdoktriinin arvioitiin olevan eräänlainen 

kompromissi eri intressiryhmien välillä. Ajallisen kontekstin merkitys 

korostuu erityisesti nyt tarkasteltavan, vuoden 2014 lopulla hyväk-

sytyn päivitetyn sotilasdoktriinin kohdalla. Sen valmistelu aloitettiin 

Ukrainan konfliktin keskellä syksyllä 2014.17 Doktriini uudistettiin 

poikkeuksellisen nopeasti, sillä yleensä vastaavien asiakirjojen valmis-

telu vie vuosia. Esimerkiksi vuonna 2010 hyväksyttyä sotilasdoktriinin 

13  Presidentti Putin hyväksyi Venäjän ulkopoliittisen konseption 12. helmikuuta 2013 ja se 

korvaa presidentti Medvedevin aikana hyväksytyn vastaavan konseptin. Dokumentti on 

julkaistu Venäjän turvallisuusneuvoston sivustolla, urL: http://www.scrf.gov.ru/docu-

ments/2/25.html. 

14  Meridoktriini on vuodelta 2001 ja siinä määritellään Venäjän kansallisen meripolitiikan 

suuntaukset, päämäärät ja tehtävät. Merivoimien tehtäviksi doktriinissa määritellään 

perustehtävien lisäksi merikuljetusten turvaaminen, kalateollisuus ja tieteellinen 

tutkimus. Rautala 2013; Morskaja Doktrina rf na period do 2020 goda [Venäjän 

federaation meridoktriini vuoteen 2020], 27.7.2001, Pr-1387, urL: http://www.scrf.gov.

ru/documents/18/34.html.

15  Presidentti Putinin allekirjoituksella 20. helmikuuta 2013 hyväksytty strategia täy-

dentää vuonna 2008 määriteltyä Venäjän Arktisen politiikan tavoiteohjelmaa. ”Osnov 

gosudarstvennoi politiki v Arktike na period do 2020 goda i dalneishuju perspektivu  

[Valtiollisen politiikan perusteet Arktisella alueella vuoteen 2020 ja pidemmällä ajan-

jaksolla], 18.9.2008, Pr-1969, urL: http://www.scrf.gov.ru/documents/15/98.html; 

”Strategija Razvitija Arktitšeskoi zony rf i obespetsenija natsionalnoi bezopasnosti na period 

do 2020 goda” [Venäjän Federaation arktisten alueiden kehitys- ja kansallisen turvallisuu-

den takaamisen strategia vuoteen 2020], urL: http://government.ru/news/432/.

16  Sotilasdoktriini 2014, 4; Sotilasdoktriini 2010, 2; Sotilasdoktriinin ja näiden eri dokument-

tien vertailusta ks. kappale 5.

17  Venäjä kertoi sotilasdoktriinin päivityksen aloittamisesta syyskuun alussa 2014 Naton 

Newportissa Walesissa pidetyn kokouksen alla. Samanaikaisesti Putin toi julkisuuteen 

ehdotuksensa taistelujen lopettamiseksi Ukrainassa. Tulitaukosopimus taistelevien 

osapuolten välille solmittiin Minskissä 20. syyskuuta 2014. Ria Novosti 2.9.2014.

http://www.scrf.gov.ru/documents/2/25.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/2/25.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/18/34.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/18/34.html
http://www.scrf.gov.ru/documents/15/98.html
http://government.ru/news/432/
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edellistä versiota valmistettiin Venäjän turvallisuusneuvoston18  

johdolla viisi vuotta. Venäjän sotilaspolitiikkaan perehtynyt tutkija 

Roger McDermott pitää sotilasdoktriinin kiireellistä päivittämistä 

varsin epätavallisena toimenpiteenä. Ennen sotilasdoktriinin julkai-

sua McDermott arvioi, että mahdolliset muutokset kertonevat ennen 

kaikkea siitä, miten Venäjällä nähdään Ukrainan konfliktin pitkän 

aikavälin merkitys.19

Päivitysprosessin puhemiehenä on toiminut myös edellisen dokt-

riinin valmistelutyössä mukana ollut Venäjän asevoimien yleisesikun-

nassa (tästä eteenpäin ”yleisesikunta”20 ) elokuuhun 2008 työskennel-

lyt ja sen jälkeen turvallisuusneuvostoon siirretty armeijankenraali evp. 

Juri Balujevski.21 Hän antoi prosessin vielä ollessa kesken julkisuuteen 

18  Turvallisuusneuvoston asema määritellään Venäjän perustuslaissa (Artikkeli 83) yhdessä 

Venäjän hallituksen, keskuspankin, presidentinhallinnon ja yleisesikunnan kanssa. Sen 

tehtävänä on päätöksenteon valmistelu kansallisen turvallisuuden kysymyksissä. Turvalli-

suusneuvoston alaisissa komiteoissa ja työryhmissä valmistellaan keskeiset sotilaspolitii-

kan asiakirjat sekä tehdään selvityksiä esimerkiksi informaatio- ja ympäristöturvallisuuden 

sekä taloudellisen turvallisuuden alueilla. Venäjän presidentti toimii turvallisuusneuvoston 

puheenjohtajana ja käytännön työtä ohjaa neuvoston sihteeri. Tätä tehtävää on vuodesta 

2008 hoitanut Nikolai Patrušev, Venäjän turvallisuuspalvelun fSB:n entinen johtaja (1999-

2008). Turvallisuusneuvoston on keskeinen toimija kesällä 2014 vahvistettujen strategisen 

suunnittelun periaatteiden käytännön soveltamisessa koko Venäjän hallintojärjestelmän 

laajuudelta. Sovet Bezopasnosti rf [Venäjän turvallisuusneuvosto], urL: http://www.scrf.

gov.ru/index.html; Strategisesta suunnittelusta Pynnöniemi 2013a; Pynnöniemi 2014b; 

Monaghan 2014.

19  McDermott 2014a. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa, että vuonna 2003 laaditussa, 

”Ivanovin doktriinina” tunnetussa asiakirjassa arvioidaan, että Venäjän tulee valmistautua 

mahdollisiin IvY-maissa tapahtuviin sisäisiin levottomuuksiin, joiden seurauksena 

sotilaallisen suunnittelun (voennogo planirovanija) periaatteita saatetaan joutua muut-

tamaan. Venäjän asevoimien kehittämistä ohjannut ”valkoinen kirja” laadittiin silloisen 

puolustusministerin Sergei Ivanovin johdolla. ”Aktualnie zadatši razvitija vooruzhennyh 

sil Rossiiskoi Federatsii” (Venäjän federaation asevoimien kehittämisen ajankohtaiset 

tehtävät), Moskova 2003. urL: http://old.redstar.ru/2003/10/11_10/3_01.html; Doktriinin 

pääkohdat on julkaistu englanniksi Wall Street Journal -lehden 11.1.2006 julkaisemassa 

Sergei Ivanovin artikkelissa ”Russia must be strong”, urL: http://www.wsj.com/articles/

SB113695268001343534.

20  Venäjän yleisesikunnan tehtävät on määritelty vuonna 1996 hyväksytyssä puolustus-

laissa ja sitä seuraavissa presidentin ukaaseissa. Ks Ukaz Presidenta rf N631 ”Voprosi 

Generalnogo Shtaba Vooruzhennyh Sil Rossiiskoi Federatsii”, 23.07.2013, urL: http://

graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;3580450.

21  Presidentti Putin nimitti Balujevskin yleisesikunnan päällikön tehtävään vuonna 2004 ja 

hän toimi tässä asemassa aina vuoteen 2008, jolloin hänet siirrettiin turvallisuusneuvos-

toon. Syynä oli Balujevskin vastustus puolustusministeri Anatoli Serdjukovin kaavailemille 

(ja myöhemmin osittain toteutuneille) suunnitelmille upseeriston määrän radikaalista 

vähentämisestä. Balujevski jäi eläkkeelle turvallisuusneuvostosta tammikuussa 2012. Hän 

on ollut mukana sekä vuonna 2010 hyväksytyn sotilasdoktriinin valmistelussa että sen 

uuden version päivityksessä. McDermott 2011, 16-19; McDermott 2014b.

http://www.scrf.gov.ru/index.html
http://www.scrf.gov.ru/index.html
http://old.redstar.ru/2003/10/11_10/3_01.html
http://www.wsj.com/articles/SB113695268001343534
http://www.wsj.com/articles/SB113695268001343534
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;3580450
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?1;3580450
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lausuntoja, joissa hän korosti, että doktriinin ydinaseita koskeviin 

lauselmiin ei ole odotettavissa muutoksia. McDermott tulkitsee, että 

Balujevskin lausuntojen yhtenä tavoitteena oli vähentää spekulointia, 

jonka mukaan tekeillä olisi täysin uudistettu doktriini.22

Sotilasdoktriinia on luonnehdittu myös eräänlaiseksi ”sotilas-

politiikan ilmapuntariksi”23, koska sen laatimisen ympärillä käydään 

välillä kiivastakin keskustelua sotilaspolitiikan suunta viivoista. Sen 

tehtävänä on tiedottaa niin kotimaan väestölle ja asevoimien henkilös-

tölle kuin ulkomaisille tarkkailijoillekin, mikä on valtion suhtautumi-

nen sotaan ja käsitys tulevien sotien luonteesta24. Venäjän asevoimien 

komentajan, armeijankenraali Nikolai Makarovin puhe Maanpuolustus-

kurssiyhdistyksen tilaisuudessa Helsingin yliopistossa kesäkuussa 2012 

on hyvä esimerkki sotilasdoktriiniin kirjattujen muotoilujen käytöstä 

turvallisuuspoliittisessa keskustelussa. 

Makarovin kuvaus maailmanpoliittisesta tilanteesta vastasi lähes 

sanasta sanaan vuoden 2010 sotilasdoktriinin muotoilua. Puheessaan 

Makarov totesi, että tilanteelle on ”luonteenomaista ideologisen vas-

takkainasettelun lieventyminen, sekä valtioiden ja liittojen poliittisen 

ja sotilaallisen vastakkainasettelun tason alentuminen”. Nämä teki-

jät vähentävät suurimittaisen sodan mahdollisuutta, arvioi Makarov. 

Uusista turvallisuusuhkista kenraali nimesi maailman geopoliittisen 

järjestelmän muutoksen ja maail mantalouden epävakauden. Hän toi-

votti tervetulleeksi poliittisen dialogin ja käytännön yhteistyön euro-

atlanttisella alueella reagoitaessa ”yhteisiin uhkiin”.25

On paikallaan korostaa, ettei sotilasdoktriinista voida suoraan lukea 

sitä, miten siihen kirjattuja periaatteita tai tehtäviä sovelletaan käytän-

nössä. On esimerkiksi arvioitu, etteivät presidentti Putinin lausunnot 

vuosituhannen taitteessa vastanneet sen paremmin vastikään uudis-

tetun sotilasdoktriinin kirjainta kuin sen henkeäkään.26 Tämänkaltai-

nen pohdinta on edelleen paikallaan, vaikka viimeisimmän doktriinin 

päivitysprosessi itsessään kertoo sen kiinnittymisestä vahvasti osaksi 

Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikan arkipäivää.

Tämän raportin rakenne noudattelee sotilasdoktriinin rakennetta. 

Aluksi käydään läpi sotilasdoktriinin keskeiset käsitteet ja analysoi-

daan sen päälukujen sisältöä. Sen jälkeen verrataan päivitetyn ja sitä 

edeltävän sotilasdoktriinin kuvausta sotilaallisista vaaroista ja uhista. 

22  Ks. myös Mikkola 2014, 205.

23  Lalu 2014, 331.

24  Lalu 2014, 331; Mikkola 2014, 52.

25  Makarov 2012.

26  Fedorov 2004.
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Uhkakuvien tarkastelun jälkeen esitellään Venäjän sotilaspolitiikan 

keskeiset lähtökohdat ja doktriinissa esiin nousevat muutostekijät. 

Varsinaisen sotilasdoktriinien vertailuosuuden päättää Venäjän puo-

lustusteollisuutta käsittelevä kappale, jossa pyritään tarkastelemaan 

lyhyesti keskeisiä tämän sektorin kehittämiselle asetettuja päämääriä 

sekä niiden toteuttamisen esteitä. Raportin lopuksi pohditaan sotilas-

doktriinin merkitystä Venäjän turvallisuuspolitiikan muutosten enna-

koimisen välineenä.

1.2. 
soTil asdokTr iinin r a k enne  

ja k esk eiseT k äsiT TeeT

Venäjän uusi sotilasdoktriini koostuu neljästä pääluvusta: yleiset lähtö-

kohdat (osa i), sotilaallisten vaarojen ja uhkien määrittely (osa ii), 

sotilas politiikka (osa iii) ja puolustuksen sotataloudellinen turvaa-

minen (osa iV). 

Ensimmäisessä pääluvussa määritellään edellä kuvatulla tavalla 

doktriinin oikeudellinen perusta ja sen asema suhteessa muihin tur-

vallisuuspolitiikan ohjausasiakirjoihin. Sotilaallisten vaarojen ja uhkien 

määrittelyn käsittävä doktriinin toinen pääluku on keskeinen arvioi-

taessa Venäjän turvallisuuspolitiikan suuntaa. Siinä määritellään Venä-

jän sotilaalliset uhkakuvat, jotka luokitellaan ulkoisiin ja sisäisiin vaa-

roihin ja uhkiin.

Doktriinin kolmas ja laajin pääluku käsittelee sotilaspolitiik-

kaa. Se koostuu viidestä osasta, joissa määritellään yksityiskohtaiset 

suuntaviivat: 

• Venäjän federaation toiminnalle sotilaallisten konfliktien 

hillitsemiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi; 

• asevoimien ja muiden joukkojen ja yksiköiden sekä 

voima  viranomaisten27 (organy) käytölle, niiden tärkeim-

mille tehtäville rauhan, välittömän aggression ja sodan 

aikana;

• sotilaallisen organisaation kehittämiselle;

27  Tarkka käännös Venäjän kielen sanalle organy on ”elimet”. Sillä tarkoitetaan valtion-

hallinnon federaatio-, alue-, ja paikallistason toimijoita, joiden tehtäviin kuuluu valtion 

turvallisuuden takaaminen. ”Pravo-ohranitelnie organy Rossiiskoi Federatsii” [Venäjän 

valtion järjestysviranomaiset] http://allpravo.ru/diploma/doc36p0/instrum5697/

item5714.html.

http://allpravo.ru/diploma/doc36p0/instrum5697/item5714.html
http://allpravo.ru/diploma/doc36p0/instrum5697/item5714.html
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• asevoimien ja muiden joukkojen ja yksiköiden (elinten) 

rakentamiselle ja kehittämiselle;

• liikekannallepanon valmistelulle ja valmiudelle.

Neljännessä pääluvussa paneudutaan puolustustalouden kysymyk-

siin. Luku koostuu neljästä osasta:

• asevoimien, muiden joukkojen ja yksiköiden varustami-

nen aseilla, sotilas- ja erikoiskalustolla;

• asevoimien, muiden joukkojen ja yksiköiden materiaa-

linen varustaminen;

• sotateollisen kompleksin kehittäminen;

• Venäjän sotilaspoliittinen ja sotilastekninen yhteistyö 

ulkovaltojen kanssa.

Sotilasdoktriinin ensimmäinen pääluku määrittelee venäläistä 

sodan kuvaa ja sotilaspolitiikkaa ohjaavat käsitteet, alkaen sotilaalli-

sen turvallisuuden määritelmästä:

Venäjän federaation sotilaallinen turvallisuus (jatkossa soti-

laallinen turvallisuus) on yksilön, yhteisön ja valtion tär-

keiden etujen suojaamista ulkoisia ja sisäisiä sotilaallisia 

uhkia vastaan ja aseellisen voiman käyttöä tai aseellisen 

voiman käytöllä uhkaamista vastaan. Luonteenomaista on, 

että kyky vastustaa sotilaallista uhkaa vähentää uhkaa tai 

poistaa sen kokonaan.28

Valtion sotilaallinen organisaatio muodostaa kokonaisuuden, johon 

kuuluvat valtio- ja sotilasjohdon johtoelimet, Venäjän federaation ase-

voimat, muut joukot, joukkoyhtymät ja elimet ja sodan aikana muo-

dostettavat erityiset joukkoyhtymät (jatkossa asevoimat, muut joukot 

ja elimet), jotka muodostavat sotilaallisen organisaation perustan ja 

toteuttavat tehtävänsä sotilaallisin menetelmin. Sotilaalliseen organi-

saatioon kuuluu myös maan puolustusteollinen kompleksi. Kaikkien 

edellä mainittujen yhteisen toiminnan tavoite on Venäjän federaation 

aseellisen suojaamisen valmistelu ja toteuttaminen.29

Sotilaallisen organisaation määritelmään on tehty kaksi keskeistä 

muutosta. Erotuksena aiempaan doktriiniin vuoden 2014 versiossa 

28  Sotilasdoktriini 2014, 8 (a).

29  Sotilasdoktriini 2014, 8 (j).
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viitataan järjestelmällisesti kokonaisuuteen, joka käsittää asevoimat, 

muut joukot ja voimaviranomaiset. Aiemmassa doktriinissa voima-

viranomaisiin viittaava termi (organy) mainitaan vain sotilaallisen 

organisaation määritelmässä, mutta ei enää doktriinin muissa osissa. 

Muutos kertonee kokonaismaanpuolustusajattelun (suomalaisessa 

keskustelussa käytettävä termi) tuomisesta osaksi asevoimien kehit-

tämistyötä sekä halusta korostaa muiden kuin asevoimiin kuuluvien 

valtion hallinnon voimaviranomaisten merkitystä osana sotilaallisen 

turvallisuuden kehittämistä. 

Toinen keskeinen muutos liittyy puolustusteollisuuden kehittämi-

seen. Vuoden 2010 doktriinissa todetaan, että ”sotilaalliseen organi-

saatioon kuuluu myös osia maan tuotannollisesta ja tieteellisestä komp-

leksista”. Määritelmässä ei siis viitata yhteen selkeään kokonaisuuteen 

vaan joihinkin (oletettavasti kaikkein kehityskelpoisimpiin) osiin Venä-

jän tutkimus- ja teollisuussektorista. Vuoden 2014 doktriinissa tämä 

varsin epämääräinen muotoilu on korvattu perinteisellä venäläisellä 

käsitteellä sotateollinen kompleksi. Muutos kertoo sektoriin kohdis-

tuvista suurista odotuksista, mutta myös halusta nostaa puolustus-

teollisuus muiden talouden sektoreiden yläpuolelle (ks. kappale 4).

Venäläisen sodan kuvan ja sotilaspolitiikan ymmärtämisen kannalta 

on tärkeää huomioida sotilaallisen vaaran ja sotilaallisen uhan erotte-

leminen toisistaan. Sotilaallinen vaara (voennaja opasnost) on määritel-

mällisesti ”valtioiden välisten tai valtion sisäisten suhteiden olotila, 

jossa voi tietyissä olosuhteissa syntyä sotilaallinen uhka.”30 Sotilaalli-

nen vaara on toisin sanoen sotilaallisen uhan esiaste, tai sen lievempi 

muoto. Sotilaallinen uhka (voennaja ugroza) puolestaan on ”valtioiden 

välisten tai valtion sisäisten suhteiden olotila, jossa osapuolten välille 

voi syntyä sotilaallinen konflikti, jossa jokin valtio (ryhmä valtioita) 

tai separatisti- (terroristi-) organisaatiot ovat korkeassa valmiudessa 

käyttämään asevoimaa (aseellisia pakkokeinoja).”31

Sotilaallisen konfliktin (voennyi konflikt) käsitteellä tarkoitetaan ”val-

tioiden välisten tai valtion sisäisten ristiriitojen ratkaisemista käyttä-

mällä aseellista voimaa”. Käsite sisältää aseellisen kamppailun kaikki 

eri muodot alkaen aseellisista konflikteista aina laajamittaiseen sotaan. 

Aseellisen konfliktin ja suursodan määritelmiin ei ole tehty muutok-

sia. Aseellinen konflikti (vooružennyi konflikt) on ”rajoitetun mittakaa-

van aseellinen yhteenotto valtioiden välillä (kansainvälinen aseellinen 

30  Sotilasdoktriini 2014, 8 (b).

31  Sotilasdoktriini 2014, 8 (c).
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konflikti) tai yhden valtion sisällä olevien osapuolten välillä (sisäinen 

aseellinen konflikti).”32

Laaja-alainen (suur)sota (krupnomaštabnaja voina) on määritelmän 

mukaan ”valtioliittoumien tai suurvaltojen välinen sota, jossa osa-

puolten sotilaspoliittiset tavoitteet ovat äärimmäisyyksiin meneviä. 

Suursodan voi aiheuttaa aseellisen konfliktin, paikallisen sodan tai 

alueellisen sodan eskaloituminen ja laajeneminen eri alueille. Suursota 

vaatii sodassa mukana olevan valtion kaikkien käytettävissä olevien 

materiaaliresurssien ja henkisten voimien liikekannallepanoa.”33

Paikallisen ja alueellisen sodan määritelmiin on tehty joitakin muu-

toksia. Vuonna 2010 hyväksytyssä sotilasdoktriinissa paikallinen sota 

(lokalnaja voina) määritellään ”kahden tai useamman valtion väliseksi 

sodaksi, jossa osapuolilla on rajoitetut sotilaspoliittiset tavoitteet ja jota 

käydään sotaan osallistuvien valtioiden raja-alueilla ja koskee pääosin 

vain sotivien valtioiden intressejä (alueelliset, taloudelliset, poliittiset 

ja muut)”34.

Vuoden 2014 versiossa paikallisen sodan määritelmästä on pois-

tettu viittaus sotaan kahden tai useamman maan välisenä toimintana. 

Uuden muotoilun mukaan paikallinen sota on ”sota, jossa osapuolilla 

on rajoitetut sotilaspoliittiset tavoitteet ja jota käydään sotaan osallis-

tuvien valtioiden raja-alueilla ja koskee pääosin vain sotivien valtioi-

den intressejä (alueelliset, taloudelliset, poliittiset ja muut).”35

Alueellisen sodan (regionalnaja voina) määritelmää on muutettu 

eniten. Vuonna 2010 hyväksytyssä tsotilasdoktriinissa alueellinen sota 

määritellään seuraavalla tavalla: ”Alueellisessa sodassa on mukana 

kaksi tai useampi saman alueen valtiota, joilla on tärkeät sotilaspo-

liittiset tavoitteet. Sotaa käydään kansallisilla tai liittouman joukoilla 

alueella ja siihen liittyvillä vesialueilla ja sen yläpuolella olevassa ilma-

tilassa käyttämällä niin tavanomaisia kuin ydinaseitakin.”36

Päivitetyssä sotilasdoktriinissa alueellisen sodan määritelmästä 

on jätetty pois viittaus sodassa käytettäviin asejärjestelmiin. Uuden 

muotoilun mukaan ”alueellisessa sodassa on mukana kaksi tai use-

ampi saman alueen valtiota, joilla on tärkeät sotilaspoliittiset tavoitteet. 

Sotaa käydään kansallisilla tai liittouman joukoilla”37. 

32  Sotilasdoktriini 2014, 8 (e).

33  Sotilasdoktriini 2014, 8 (h).

34  Sotilasdoktriini 2010, 6 (f).

35  Sotilasdoktriini 2014, 8 (f).

36  Sotilasdoktriini 2010, 6 (g).

37  Sotilasdoktriini 2014, 8 (g).
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Sotilasdoktriinin myöhemmissä osissa näihin käsitteisiin ei palata, 

mutta niitä täydennetään määrittelemällä sotilaallisten konfliktien 

ominaispiirteet ja erityisyydet.38 Muotoiluista nousee keskeisesti esiin 

teknologisen kehityksen merkitys sekä informaatiovaikuttamisen kes-

keisyys nykyaikaisessa sodankäynnissä.

Sotilaallisten konfliktien erityispiirteitä määrittävät teknologisen 

kehityksen tuomat mahdollisuudet. Vuoden 2010 doktriinissa tässä 

yhteydessä viitattiin yleisellä tasolla kuudennen sukupolven sodan-

käyntiin, jonka lähtökohtana on ”uusiin fysikaalisiin periaatteisiin 

perustuvien ja teholtaan ydinasetta vastaavien asejärjestelmien ja 

kaluston laajamittainen käyttö.”39 Sodan kuvan muutoksen taustalla 

on ymmärrys ydinaseiden käytön mahdottomuudesta muuten kuin 

hyökkäyksiä ehkäisevänä pelotteena. Kuudennen sukupolven sodan-

käynnissä ”pääosassa ei ole ydinase eikä elävä voima vaan tavanomai-

set täsmäaseet”40. Kontaktittoman ja verkostoituneen sodankäynnin 

(bezkontaktnye i setevye voiny) tärkein tavoite on ”ilman kontaktia 

viholliseen tuhota sen taloudellinen ja sotilaallinen potentiaali miltä 

etäisyydeltä tahansa”.41 

Venäjän apulaispuolustusministeri Juri Borisov arvioi vuonna 2013, 

että Venäjä saisi yliääninopeuteen kykeneviä täsmäaseita vuodesta 2018 

lähtien. Myös Venäjän satelliittipaikannusjärjestelmän (Glonass) ja 

mannertenvälisten ohjusten (Topol-M) kehittämisprojektit ovat uutis-

tietojen perusteella edenneet.42 Ainakin tällainen vaikutelma halutaan 

nykyisen sotilasdoktriinin lukijalle antaa, koska siinä yleisen kuvauk-

sen sijaan luetteloidaan yksityiskohtaisesti kuudennen sukupolven 

sodankäynnin elementit:

38  Sotilasdoktriini 2010, 12 (a-g), 13 (a-d) ja 14; Sotilasdoktriini 2014, 15 (a-j). 

39  Sotilasdoktriini 2010, 15 (b).

40  Mikkola 2014, 107. Mikkolan tutkimuksessaan esittämä täsmäaseiden määritelmä on 

paikallaan toistaa tässä. Täsmäaseella viitataan aseisiin, jotka hakeutuvat kohteisiinsa 

tarkasti sähkömagneettisen säteilyn heijastuksesta tai ohjattuna. Täsmäaseita voivat 

olla projektiilit, pommit, ohjukset, torpedot ja muut aseet. Tavanomaisuudella viitataan 

siihen, että niissä ei käytetä ydinkärkiä. Tällaisia aseita Venäjällä ovat esimerkiksi Kalibr- ja 

Iskander-ohjusjärjestelmät. Mikkola 2014, 107, alaviite 96.

41  Armeijankenraali Vladimir Sliptšenko toi termin ”kuudennen sukupolven sodankäynti” 

venäläiseen keskusteluun analysoituaan Yhdysvaltain vuoden 1991 Aavikkomyrsky-ope-

raatiota Persianlahden sodassa. Myöhemmin hän kehitti teoriaansa eteenpäin ja lanseerasi 

termin ”kontaktiton ja verkostoitunut sodankäynti”. Myös muut Yhdysvaltojen ja Naton 

operaatiot, erityisesti Jugoslaviassa 1999 ja Irakissa 2003, ovat toimineet esikuvina 

venäläiselle sodan kuvaa koskevalle keskustelulle. Ks. Mikkola 2014, 107-108; Kipp 2012; 

Mahmut Garejev 1998; Barabanov 2012; Raitasalo 2013.

42  Kipp 2012; Mikkola 2014, 107.
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Asejärjestelmien ja kaluston, yliäänisten täsmäaseiden, 

elektronisen sodankäynnin välineiden, uusiin fysikaalisiin 

periaatteisiin perustuvien ja teholtaan ydinasetta vastaavien 

aseiden, digitaalisten tiedonkäsittely- ja johtamisjärjestel-

mien, miehittämättömien ilma- ja merialusten ja robotisoi-

tujen asejärjestelmien ja kaluston laajamittainen käyttö.

Voidaan myös ajatella, että tämä tarkennus viestii painopisteen muu-

toksesta kohti asevoimien uutta varusteluohjelmaa (Gosudarstvennaja  

Programma Vooruženija, GPV 2016–2025). Sen on määrä korvata nykyi-

nen tavanomaisen sodankäynnin kyvykkyyksien parantamiseen keskit-

tyvä varusteluohjelma (GPV 2011–2020). Uuden ohjelman suunnittelu 

aloitettiin vuonna 2013 ja se tähtää korkeateknologisen, kauaskantoisen 

ja verkostoituneen sodankäynnin kykyjen kehittämiseen. Muotoilu voi-

daan tulkita myös listauksena niistä järjestelmistä ja suorituskyvyistä, 

joissa Venäjällä ei tällä hetkellä ole sotilaallista ylivoimaa.43 

Sotilaallisten konfliktien dynamiikan kuvaukseen ei ole tehty suuria 

muutoksia. Taistelutoimiin tarvittava valmisteluaika lyhentyy, jouk-

kojen ja asejärjestelmien johtaminen automatisoituu ja sitä keskite-

tään. Tämä on seurausta ”siirtymisestä puhtaan hierarkkisesta joh-

tamisjärjestelmästä globaaliin automatisoituun verkostoituneeseen 

johtamisjärjestelmään”.44 Sotilaallisten konfliktien erityispiirteisiin 

kuuluu myös ”pysyvien sotatoimialueiden muodostaminen sotivien 

osapuolten alueille”. Aikaisemmassa doktriinissa todettiin, että soti-

laallisille konflikteille on ominaista niiden ennustamattomuus ja eri-

laisten tavoitteiden laaja kirjo.45 Uudessa muotoilussa esiin nousee 

näkemys sodan ja rauhan välisen rajapinnan hämärtymisestä sekä 

43  Putin, Vladimir ”Poslanie Prezidenta Federalnomu Sobraniju” [Presidentin puhe liitto-

neuvostolle], 12.12.2013, urL: http://www.kremlin.ru/news/19825; ”Sovešchanie 

po voprosu razrabotki proekta gosprogrammy vooruzhenija na 2016-2025 gody” 

[Varustelu ohjelmaa vuosille 2016-2025 käsittelevä tapaaminen], 190.9.2014, Kremlin, 

urL: http://kremlin.ru/news/46589; ks. myös Ptitskinm Sergeim ”Nazalos formirovanie 

novoi Gosprogrammy Vooruzhenii”, 31.1.2013, Rossiiskaja Gazeta, urL: http://www.

rg.ru/2013/01/30/orujie-site.html.

44  Sotilasdoktriini 2014, 15 (f). 

45  Sotilasdoktriini 2010, 13 (a,b). Sotilasdoktriinissa julkaistu luettelo on pääpiirteiltään 

sama kuin Presidentti Putinin toukokuussa 2012 antamien, Venäjän hallituksen työtä 

ohjaavien määräysten sotilaspolitiikkaa ja sotateollisen kompleksin kehitystä ohjaavissa 

määräyksissä annettu tehtävänanto. Presidenta rf 2012. ‘Ukaz N603 “O realizatsii planov 

(program) stroitelstva i razvitija Vooruzhenyh Sil rf, drugih voinskih formirovanii i organov 

i modernizatsii oboronnopromyshlennogo kompleksa” [Venäjän presidentin Ukaasi N603, 

Asevoimien, muiden joukkojen ja voimaministeriöiden kehittämisen ja sotateollisen 

kompleksin modernisaation suunnitelmien toimeenpanosta]’, 7.5.2012.

http://www.kremlin.ru/news/19825
http://kremlin.ru/news/46589
http://www.rg.ru/2013/01/30/orujie-site.html
http://www.rg.ru/2013/01/30/orujie-site.html
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itse konfliktin rajojen liudentumisesta, erityisesti fyysisen maailman 

ja kybermaailman välillä. Erityisen hyvin tämä muutos näkyy soti-

laallisen voiman käytön ja informaatiokamppailun välisen suhteen 

määrittelyssä. Vuoden 2010 doktriinissa informaatio kamppailun rooli 

määritellään porrastetusti ja tavoitteenasettelultaan rajatuksi. Soti-

laallisten konfliktien erityispiirteisiin kuuluu:

Oikea-aikainen informaatiokamppailun toimenpiteiden 

toteuttaminen poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi ilman 

sotilaallisen voiman käyttöä ja sen seurauksena maailman-

yhteisön positiivisen reaktion aikaan saaminen asevoiman 

käytölle.46 

Nykyisessä versiossa informaatiokamppailu määritellään osaksi 

asevoimien (erikoisjoukot) ja ei-sotilaallisten välineiden käyttöä 

konfliktitilanteessa:

Asevoimien ja poliittisten, taloudellisten, informaatio- ja 

muiden ei-sotilaallisten toimien yhteen sovitettu käyttö 

yhdessä väestön protestimielialan hyödyntämisen ja erikois-

joukkojen käytön kanssa.47

Eri toimijoiden välisten ajallisten ja alueellisten rajapintojen liuden-

tuminen näkyy myös muotoilussa, jossa todetaan, että nyky aikaisille 

konflikteille on ominaista ”vaikuttaminen viholliseen koko sen alueen 

syvyydessä samanaikaisesti globaalissa informaatiotilassa, ilma tilassa 

ja avaruudessa, maalla ja merellä”. Konfliktien ominaispiirteisiin 

kuuluu myös ”epäsuorien ja asymmetristen keinojen käyttö”48. Tämän 

määritelmän sisällyttäminen osaksi nykyaikaisten konfliktien omi-

naispiirteitä korostaa Krimin operaation merkitystä, vaikka siihen ei 

doktriinissa suoraan viitata.49 Sotilaallisten konfliktien erityispiirteiden 

listaan on lisätty myös kaksi muuta Venäjän virallisessa keskustelussa 

46  Sotilasdoktriini 2010, 13 (d).

47  Sotilasdoktriini 2014, 15 (a).

48  Sotilasdoktriini 2014, 15 (j).

49  Ukrainan konfliktin aikana julkisessa keskustelussa on tullut tavaksi puhua hybridisodasta, 

vaikka termi ei esiinny virallisissa venäläisissä asiakirjoissa. Yhdysvaltain puolustusminis-

teriön selvityksen mukaan kyseessä ei ole sodankäynnin uusi muoto, vaan termi ”hybridi” 

kuvaa ”konfliktien monimuotoisuutta, mikä edellyttää muuntautumiskykyistä ja joustavaa 

vastatoimintaa”. Hybridisodankäynti voidaan kuitenkin määritellä ”informaatiosodankäyn-

nin ja pääasiassa epätavanomaisen sodankäynnin menetelmien yhdistelmä strategisten 

tavoitteiden saavuttamiseksi”. Lalu ja Puistola 2015; ks. myös Howard ja Pukhov 2014.
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usein toistettua väitettä Ukrainan konfliktin kärjistymiseen johtaneista 

tekijöistä: 1) asevoimiin kuulumattomien aseellisten ryhmittymien ja 

yksityisten sotilasyhtiöiden osallistuminen sotatoimiin50 sekä 2) ulko-

mailta rahoitettujen ja ohjattujen poliittisten voimien ja yhteiskunnal-

listen liikkeiden käyttö.51

Kuten edellä on jo todettu, näitä muutoksia tulisi tarkastella osana 

prosessia, jossa eri toimijoiden ja alueiden (sisäinen ja ulkoinen ulot-

tuvuus) väliset rajapinnat liudentuvat tai niitä liudennetaan. Tähän 

liittyen väestön protestimielialan mainitseminen sotilasdoktriinissa voi 

vahvistaa asevoimien roolia Venäjän sisäpolitiikassa.52 Sisäisten levot-

tomuuksien varalta Venäjällä on käytössään useita voimaviranomaisia 

poliiseista sisäministeriön joukkoihin. 

Armeijan esiin nostaminen tässä yhteydessä on merkki yleisestä 

ilmapiirin muutoksesta Venäjällä. Sitä ennakoi helmikuussa 2012 sil-

loisen pääministeri Putinin esittämä tulkinta, jonka mukaan armeija 

pelasti 1990-luvulla hajoamisen ja sisäisten levottomuuksien partaalla 

olleen valtion.53 Tällä tulkinnalla Putin halusi korostaa nykyisen sotilas-

reformin merkitystä ja teki eron aikaisempiin pääosin epäonnistuneisiin 

yrityksiin armeijan uudistamiseksi. Väite armeijan rakentavasta roolista 

1990-luvun mullistuksissa poikkeaa valtavirran historiankirjoituksesta 

ja siitä sävystä, jolla armeijan muutosta 1990-luvulla on Venäjällä käsi-

telty. Tätä taustaa vasten voidaan ajatella, että Krimin valtauksen jäl-

keen luotu brändi ”kohteliaista miehistä”54 (vežlivye ljudi) on virallisen 

politiikan tasolla tapahtuneen muutoksen tähänastinen huipentuma. 

50 Sotilasdoktriini 2014, 15 (h). Myöhemmin sotilaallisten vaarojen määrittelyn yhteydessä 

yksityisten sotilasyhtiöiden toiminta rinnastetaan kansainvälisten aseistettujen radikaali-

ryhmien toimiin. Sotilasdoktriini 2014, 12 (k). Venäjä on Ukrainan konfliktin kuluessa väittä-

nyt, että Itä-Ukrainassa taistelujen yhtenä osapuolena on yksityisiä, lähinnä amerikkalaisia 

sotilasyhtiöitä. 

51  Muotoilu noudattelee Venäjän virallista tulkintaa, jonka mukaan Yhdysvallat ja muut 

länsimaat olisivat rahoittaneet Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan Itsenäisyydenaukiolle 

kokoontunutta väkijoukkoa ja siten osaltaan mahdollistaneet presidentti Janukovytšin 

hallinnon kaatumisen helmikuussa 2014. Kts. Analysis of Russia’s information campaign 

against Ukraine 2014.

52  Golts 2015; samanlainen arvio ks. myös Dyner 2015.

53  Putin 2012b.

54  Nimitys ”Kohteliaat miehet” viittaa Venäjän erikoisjoukkojen sotilaisiin ja heidän 

suorittamaansa sotilasoperaatioon Krimillä, jonka tuloksena yhteydet Krimin niemimaalta 

muualle Ukrainaan katkaistiin ja Krimillä sijainneet Ukrainan armeijan yksiköt neutraloitiin. 

Sotilasoperaation turvin Venäjä järjesti kansanäänestyksen alueen liittämisestä Venäjään.
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2.  Uhkakuvat ja muutoksen suunta

2.1. 
M a a il M a nPol iTiik a n n y k y Til a n ku Vaus

Sotilasdoktriinin toisessa pääluvussa esitetään Venäjän turvallisuus-

ympäristöä ja sen muutosta koskeva tilannekuva ja siitä johdettu erittely 

tärkeimmistä ulkoisista ja sisäisistä sotilaallisista vaaroista ja uhkista. 

Vuoden 2010 sotilasdoktriinissa keskeisiä maailmanpolitiikan 

muuttujia olivat ideologisen vastakkainasettelun vähentyminen, glo-

balisaatio ja moninapaisuus. Muutoksen suunnasta todetaan, että 

”joidenkin valtioiden (valtioryhmien) ja liittoutumien taloudellinen, 

poliittinen ja sotilaallinen vaikutus vähenee”, mutta samanaikaisesti 

sellaisten valtioiden vaikutus kasvaa, jotka pyrkivät ”kaikenkattavaan 

dominointiin”.55 

Nykyisen sotilasdoktriinin tilannekuva on aiempaa yksityiskoh-

taisempi ja kuvastaa Venäjän viimeaikaista pyrkimystä määritellä 

maailman politiikan ilmiöt eri arvomaailmojen ja kehitysmallien väli-

seksi kamppailuksi. Maailmanpoliittinen tilanne ilmaistaan doktrii-

nissa kolmen teesin muodossa, joita ovat globaali kilpailun lisäänty-

minen, vallan uusjako maailmassa ja alueellisten konfliktien hallinnan 

epäonnistuminen nykyisen kansainvälisen järjestelmän puitteissa. 

Doktriinissa todetaan:

Nykyiselle tilannekehitykselle maailmassa on tyypillistä 

lisääntynyt globaali kilpailu, jännitys valtioiden ja alueiden 

välisen vuorovaikutuksen eri aloilla, eri arvomaailmojen ja 

55  Sotilasdoktriini 2010, 7.
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kehitysmallien välinen kilpailu, taloudellisen ja poliittisen 

kehityksen epävakaus maailmanlaajuisesti ja alueellisesti, 

taustalla kansainvälisten suhteiden yleinen vaikeutuminen. 

Käynnissä on vaikutusvallan vaiheittainen uudelleenjako 

uusien taloudellisen kasvun ja poliittisen vetovoiman kes-

kusten hyväksi. 56 

Globaalin kilpailun sekä valtioiden ja alueiden välisen jännityksen 

lisääntyminen liitetään epäsuorasti taloudellisen ja poliittisen kehityk-

sen epävakaisuuteen ja kansainvälisten suhteiden yleiseen vaikeutu-

miseen. Valtioiden ja alueiden välisen jännityksen lisääntyminen rin-

nastetaan ”eri arvomaailmojen ja kehitysmallien väliseen kilpailuun”. 

Tämä on selvä muutos aikaisempaan doktriiniin ja myötäilee venäläisen 

virallisen politiikan pyrkimystä luoda kuvaa Venäjästä vastavoimana 

uusliberaalille markkinatalousideologialle ja konservatismin lipun-

kantajana. Kuvauksessa valtiot ja alueet rinnastetaan ja ne esitetään 

keskeisinä kansainvälisen politiikan toimijoina. Valtion suvereeniuden 

asemaa korostaa se, että tekstistä puuttuvat viittaukset kansainvälisten 

suuryritysten vaikutusvallan kasvuun ja globalisaation vaikutuksiin 

paikallistasolla.57 Tässä yhteydessä ei myöskään mainita kansainvälisen 

terrorismin uhkaa, jota käsitellään myöhemmin ulkoisten sotilaallisten 

vaarojen yhteydessä.

Merkittävää on myös se, että verrattuna aikaisempaan versioon 

nykyinen sotilasdoktriini päätyy päinvastaiseen johtopäätökseen kos-

kien maailmanpolitiikan suuria linjoja. Maailmanpolitiikan kilpailu-

tilannetta ei kuvata enää yksinapaisuuden käsitteeseen epäsuorasti 

viittaamalla. Sen sijaan puhutaan vaikutusvallan vaiheittaisesta uus-

jaosta uusien taloudellisen kasvun ja poliittisen vetovoiman keskusten 

hyväksi.

Erillisenä kohtana sotilasdoktriinissa otetaan kantaa sopimuksen-

varaiseen, lähinnä yk:n turvallisuusneuvostoon ja muihin kansain-

välisiin organisaatioihin nojaavaan kansainväliseen järjestelmään:

Monia alueellisia konflikteja ei ole saatu hallintaan. Niitä 

pyritään edelleen ratkaisemaan voimankäytöllä myös 

56  Sotilasdoktriini 2014, 9.

57 Tässä suhteessa nykyinen doktriini eroaa ns. Ivanovin doktriinista, jossa nimenomaan 

nostetaan esiin talousintressien kasvava merkitys, mukaanlukien kansainvälisten suur-

yritysten vaikutusvalta. ”Aktualnie zadatši razvitija vooruzhennyh sil Rossiiskoi Federatsii” 

(Venäjän federaation asevoimien kehittämisen ajankohtaiset tehtävät), Moskova 2003. 

urL: http://old.redstar.ru/2003/10/11_10/3_01.html.

http://old.redstar.ru/2003/10/11_10/3_01.html
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Venäjän federaatioon rajoittuvilla alueilla. Olemassa oleva 

kansainvälisen turvallisuuden arkkitehtuuri (järjestelmä) 

ei takaa kaikille valtioille samanvertaista turvallisuutta.58

Päivitetystä versiosta on poistettu tässä yhteydessä aiemmin tehty 

viittaus kansainväliseen turvallisuuden arkkitehtuuriin kuuluvaan 

”kansainvälisoikeudelliseen mekanismiin”.59 Yksi mahdollinen tul-

kinta muutoksen merkityksestä on, että näin halutaan korostaa nykyi-

sen kansainvälisen järjestelmän rapautumista. Vaikka määritelmän 

sanamuoto on pysynyt muilta osin samana, on sen merkitys muut-

tunut myös Ukrainan sodan myötä. Passiivimuoto korostaa Venäjän 

pyrkimystä jättäytyä voimankäytön ja sillä uhkaamisen ulkopuolelle. 

Viittaus alueellisten konfliktien hallitsemattomuuteen Venäjään rajoit-

tuvilla alueilla puolestaan korostaa Venäjän asemaa voimankäytön 

latenttina ja epäsuorana kohteena.

Yleistilannetta kuvaavan osuuden lopuksi tekstissä määritellään 

uhkakuvien muutoksen suunta. Vuoden 2010 sotilasdoktriinissa se 

ilmaistaan toteamalla, että ”vaikka Venäjään kohdistuvan tavanomai-

silla tai ydinaseilla käytävän suursodan todennäköisyys on pienenty-

nyt, Venäjään kohdistuvat sotilaalliset vaarat ovat vahvistumassa.”60 

Nykyisessä doktriinissa sotilaallisten vaarojen vahvistuminen johde-

taan sodan kuvan muutoksesta, jonka seurauksena raja sisäisten ja 

ulkoisten uhkien välillä on hämärtynyt.

On havaittavissa, että sotilaalliset vaarat ja uhat ovat siirty-

mässä myös informaatiotilaan ja Venäjän federaation sisälle. 

Tähän liittyen, vaikka Venäjän federaatioon kohdistuvan 

suursodan todennäköisyys on pienentynyt, Venäjään koh-

distuvat sotilaalliset vaarat ovat vahvistumassa.61 

Tämä muotoilu on hyvä esimerkki nykyiseen sotilasdoktriiniin 

sisällytetyistä viesteistä niin kotimaisille kuin ulkomaisillekin tark-

kailijoille. Vaikka nykyinen doktriini on edeltäjiään selväsanaisempi 

koskien Venäjän intressejä, se on kuitenkin, venäläisen sotilasasian-

tuntijan sanoin, vain ”pieni osa jäävuorta, joka on tarkoituksellisesti 

asetettu näytteille”.62 Kokonaisuuden hahmottaminen edellyttää 

58  Sotilasdoktriini 2014, 10.

59  Sotilasdoktriini 2010, 7.

60  Sotilasdoktriini 2014, 11.

61  Sotilasdoktriini 2014, 11.

62  Zatsepin 2015. 
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arvio ta niistä konkreettisista toimista, joita Venäjä on tehnyt sotilaal-

lisen suorituskyvyn parantamiseksi ja esimerkiksi sodan kuvaa kos-

kevan teoreettisen ajattelun integroimiseksi osaksi sotilaspolitiikkaa.

2.2. 
ulkoiseT soTil a a lliseT Va a r aT

Sotilaalliset uhkakuvat kategorisoidaan neljän eri muuttujan avulla, 

joita ovat ulkoinen ja sisäinen sotilaallinen vaara ja uhka. Sotilaallinen 

vaara on edellä kuvatun määritelmän mukaisesti ”valtioiden välisten 

tai valtioiden sisäisten suhteiden tila”, jossa tietyissä olosuhteissa voi 

”syntyä sotilaallinen uhka”. Sotilaallinen uhka on puolestaan valtioiden 

välisten tai valtioiden sisäisten suhteiden tila, jossa erilaiset toimijat 

(valtioista separatisti- tai terroristijärjestöihin) ovat korkeassa val-

miudessa käyttämään asevoimaa.63 Sotilasdoktriinissa ei määritellä 

niitä olosuhteita tai tekijöitä, joiden vallitessa sotilaallisesta vaarasta 

muodostuu sotilaallinen uhka. Seuraavassa tarkastellaan aluksi ulkois-

ten sotilaallisten vaarojen ja uhkien määrittelyyn tehtyjä muutoksia.

Nykyisessä doktriinissa ulkoiset sotilaalliset vaarat on määritelty 

aikaisempaa terävämmin. Nykyisessä versiossa ei viitata enää yrityksiin 

epävakauttaa tilannetta eri maissa, vaan todetaan, että näin tapahtuu. 

Tällä viitataan erityisesti Naton rooliin: 

Pohjois-Atlantin liiton (Nato) voiman kasvattaminen ja sille 

annetut globaalit toiminnot, joita toteuttaessaan se loukkaa 

kansainvälistä oikeutta, Nato-maiden sotilaallisen infra-

struktuurin lähentyminen kohti Venäjän federaation rajoja 

mukaan lukien Naton laajentuminen.64

Määritelmällisesti sotilaallisen vaaran muodostaa ”tilanteen epä-

vakautuminen eri maissa ja alueilla ja globaalin ja alueellisen tasa-

painotilan horjuttaminen.”65 Vuoden 2010 doktriinissa vaaratekijäksi 

määriteltiin ulkomaiden asevoimien ryhmittäminen Venäjän ja sen 

liittolaisten rajojen läheisyyteen. Nykyisessä doktriinissa arvioidaan, 

että nämä toimet ovat päämäärähakuisia. Doktriinissa todetaan, että 

ulkomaiden asevoimien ryhmittäminen Venäjän tai sen liittolaisten 

63  Sotilasdoktriini 2010, 6 (b) ja (c); Sotilasdoktriini 2014, 6 (b) ja (c).

64  Sotilasdoktriini 2014, 12 (a).

65  Sotilasdoktriini 2014, 12 (b).
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rajojen välittömään läheisyyteen voi tapahtua ”muun muassa Venäjän 

poliittiseksi tai sotilaalliseksi painostamiseksi”66.

Jälleen kerran muutoksen merkitystä on arvioitava suhteessa Ukrai-

nan konfliktiin ja Venäjän toimintaan sen aikana. Venäjä on konfliktin 

aikana useaan otteeseen ilmoittanut hyvin kriittisellä hetkellä asevoi-

mien harjoitusten aloittamisesta aivan Ukrainan rajan läheisyydessä ja 

sitä kautta rajoittanut Ukrainan mahdollisuuksia vastata esimerkiksi 

Venäjän toimiin Krimillä.67

Venäjän huoli Yhdysvaltojen ohjuspuolustusjärjestelmän kehittä-

misestä näkyy myös nykyisen sotilasdoktriinin muotoilussa. Uutena 

asiakohtana tähän yhteyteen on lisätty presidentti Putinin vuoden 

2013 puheessa liittoneuvostolle (Venäjän parlamentin ylähuone) mai-

nitsema globaalin iskun68 käsite:

Globaalia vakautta horjuttavan ja ydinohjusvoimasuhtei-

den rikkovan strategisen ohjuspuolustusjärjestelmän kehit-

täminen ja ryhmittäminen, ”globaalin iskun” konseption 

toteuttaminen, aikeet sijoittaa asejärjestelmiä avaruuteen 

ja lisäksi strategisten konventionaalisten täsmäasejärjes-

telmien ryhmittäminen.69

Sotilasdoktriinin muutosta koskevissa arvioissa on yleisesti kiin-

nitetty huomiota siihen, että ydinasevaltojen lukumäärän lisäänty-

miseen ei enää viitata erikseen. Sen sijaan nykyisessä sotilasdoktrii-

nissa todetaan, että sotilaallisiin vaaroihin kuuluu ”joukkotuhoaseiden, 

ohjusten ja ohjusteknologian leviäminen”. Viittaus yk:n peruskirjan 

merkitykseen asevoimien käytöstä päätettäessä on säilytetty muuten 

ennallaan, mutta siihen on lisätty viittaus Venäjän liittolaisiin: ”yk:n 

perus kirjan ja muiden kansainvälisen oikeuden normeja loukkaava ase-

voiman käyttö Venäjän federaatioon tai sen liittolaisiin rajoittuvien val-

tioiden alueella.”70 Liittolaismaihin kuuluvat ensisijaisesti iVy-maat, 

66  Sotilasdoktriini 2014, 12 (c).

67  Ks. esimerkiksi Granholm, Malminen ja Persson 2014.

68 Vuonna 2003 Yhdysvaltain puolustusministeriö aloitti (Conventional) Prompt Global Strike 

-ohjelman, jonka tavoitteena oli luoda iskukyky tavanomaisin asein alle tunnissa mihin päin 

maailmaa tahansa. Ks. Kristensen, Hans M. ”Global strike: Chronology of the Pentagon’s 

new Offensive Strike Plan”, Federation of American Scientists, 15.3.2006, urL: http://

www.nukestrat.com/pubs/GlobalStrikeReport.pdf. Vertaa myös kappale 1.2. ja keskustelu 

kuudennen sukupolven sodankäynnistä.

69  Sotilasdoktriini 2014, 12 (d). Putin 2013.

70  Sotilasdoktriini 2014, 12 (h); Sotilasdoktriini 2010, 12 (h).

http://www.nukestrat.com/pubs/GlobalStrikeReport.pdf
http://www.nukestrat.com/pubs/GlobalStrikeReport.pdf
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BriCs-valtiot71 sekä itsenäisiksi julistautuneet mutta käytännössä Venä-

jän hallitsemat Abhasia ja Etelä-Ossetia. (Ks. kappale 3.3.)

Myös kansainvälistä terrorismia käsittelevään kohtaan on tehty 

täsmennyksiä ja lisäyksiä. Vuoden 2010 versiossa todetaan lyhyesti, 

että ”kansainvälisen terrorismin leviäminen”72 muodostaa sotilaalli-

sen vaaran. Nykyisessä versiossa todetaan, että ”globaalien ääriliik-

keiden (terrorismi) ja sen uusien ilmenemismuotojen” muodostama 

uhka kasvaa. Tilannetta selitetään toteamalla, ettei ”kansainvälinen 

terrorisminvastainen yhteistyö ole [ollut] riittävän tehokasta”73. Tämä 

muotoilu noudattelee presidentti Putinin kolmannen kauden alla jul-

kaistuissa artikkeleissa esiin tuotua näkemystä kansainvälisen ter-

rorismin vastaisen yhteistyön puutteista.74 Doktriinissa täsmenne-

tään terrorismin uhkaa viittaamalla ”todelliseen radioaktiivisilla tai 

myrkyllisillä kemiallisilla aineilla tehtäviin terroritekoihin”. Samassa 

yhteydessä viitataan myös järjestäytyneen rikollisuuden kasvuun, eri-

tyisesti laittomaan ase- ja huumekauppaan.75

Ulkoisten sotilaallisten vaarojen listalla vain kolme muotoilua on 

jätetty täysin ennalleen. Sotilaallisiksi vaaroiksi on määritelty:

Venäjän federaation ja sen liittolaisten alueeseen kohdistuvat 

aluevaatimukset, sekaantuminen niiden sisäisiin asioihin.76

Yksittäisten valtioiden tekemät kansainvälisten sopimusten 

loukkaukset sekä aiemmin solmittujen kansainvälisten asei-

den kielto-, rajoitus- tai vähentämissopimusten noudatta-

matta jättäminen.77

71  Vuonna 2003 julkaistussa amerikkalaisen sijoitusyhtiö Goldman Sachsin reportissa 

nimettiin BrIC-maat, joiden merkitys maailmankaupassa tulisi kasvamaan merkittävästi. 

Nämä maat olivat Brasilia, Venäjä, Kiina, Intia. Myöhemmin listaan lisättiin vielä S eli 

Etelä-Afrikka. Varsinkin Venäjä on aktiivisesti pyrkinyt rakentamaan BrICS-maiden välistä 

yhteistyötä myös ulkopolitiikan alalla, mikä näkyy hyvin myös sotilasdoktriinin muotoi-

luissa. MacFarlane 2006. 

72  Sotilasdoktriini 2010, 8 (j).

73  Sotilasdoktriini 2014, 12 (j). 

74  Putin 2012b.

75  Sotilasdoktriini 2014, 12 (j).

76  Sotilasdoktriini 2014, 12 (e).

77  Sotilasdoktriini 2014, (g)
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Kriisipesäkkeiden olemassaolo (syntyminen) ja aseellisten 

konfliktien eskaloituminen Venäjän federaatioon ja sen liitto-

laisiin rajoittuvien valtioiden alueella.78

Ulkoisten sotilaallisten vaarojen määritelmään on lisätty kolme 

kohtaa, joiden merkitys avautuu kun niitä tarkastellaan Ukrainan kon-

fliktin kontekstissa. Kyse on peilikuvasta, jossa Venäjä projisoi muiden 

valtioiden toiminnaksi sellaisia sotilaallisia ja ei-sotilaallisia välineitä, 

joita se itse on käyttänyt Ukrainan konfliktin aikana.79 

Ensinnäkin, ulkoisen sotilaallisen vaaran muodostaa ”informaatio- 

ja kommunikaatioteknologian käyttäminen sotilaspoliittisin tavoittein 

toimintoihin, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisen oikeuden kanssa”80. 

Venäjän toimet Krimin valtauksen yhteydessä täyttävät hyvin tämän 

sotilaallisen vaaran tunnusmerkit. Sotilasdoktriinissa määritellään 

edelleen, että nämä sotilaspoliittiset tavoitteet on suunnattu ”val-

tioiden suvereniteettia, poliittista riippumattomuutta ja alueellista 

koskemattomuutta vastaan, jotka aiheuttavat uhkaa kansainväliselle 

rauhalle, turvallisuudelle, globaalille ja alueelliselle vakaudelle”.81 

Tällä muotoilulla viitataan informaatiosodankäyntiin (informatsionnoe  

protivoborstvo), joka laajasti ymmärrettynä on ”osapuolten geo-

poliittista kilpailua” ja suppean tulkinnan mukaan osa taistelu toimien 

valmistelua ja niiden aikana tapahtuvaa toimintaa.82 Informaatio-

sodankäynnin luokittelu laajaan ja suppeaan on kuitenkin sellaisenaan 

riittämätön. Venäläisessä keskustelussa erotellaan toisistaan infor-

maatioteknologinen sodankäynti, jolla tarkoitetaan tietoverkko- ja 

kybersodankäyntiä sekä informaatiopsykologinen vaikuttaminen, joka 

käsittää mm. tietojen keräämisen ja valvonnan, psykologiset operaatiot 

ja propagandan.83

Toiseksi, nykyisessä sotilasdoktriinissa ulkoiseksi sotilaalliseksi vaa-

raksi määritellään ”hallinnot, joiden politiikka uhkaa Venäjän etuja”, 

mukaan lukien ”hallinnot, jotka on perustettu laillisen valtio vallan 

kukistamisen seurauksena”.84 Venäjän vastaisten hallintojen muodos-

taminen ja sen määrittely Venäjän etujen vastaiseksi on suora viit-

taus helmikuun 2014 tapahtumiin Ukrainassa. Venäjä on kutsunut 

78  Sotilasdoktriini 2014, (i).

79  Analysis of Russia’s information campaign against Ukraine 2014; myös Thomas 2004.

80  Sotilasdoktriini 2014, 12 (l).

81  Sotilasdoktriini 2014, 12 (l).

82  Berger 2010, 9; ks. esim. Eskelinen 2012; Saarelainen 1999; Franke 2015.

83  Berger 2010, 13. 

84  Sotilasdoktriini 2014, (m).
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Maidanin mielenosoituksista alkunsa saanutta tapahtumaketjua lait-

tomaksi vallankaappaukseksi eikä tunnustanut sen jälkeen perustettua 

Ukrainan väliaikaista hallitusta. Merkille pantavaa on, että uudessa 

muotoilussa ei käytetä vakiintunutta käsitettä ”värivallankumous”85 

vaan viitataan yleisemmin hallintoihin, joiden Venäjä katsoo uhkaavan 

sen intressejä. Tämän tulkinnan tuominen sotilasdoktriiniin tarkoitta-

nee sitä, että tulevaisuudessa Venäjä varaa itselleen oikeuden puuttua 

lähimpien naapurimaidensa sisäisiin asioihin.

Kolmanneksi, ulkoisten sotilaallisten vaarojen listalle on lisätty 

maininta Venäjään kohdistuvasta ”ulkovaltojen ja niiden koalitioiden 

erikoispalveluiden ja organisaatioiden” vahingollisesta toiminnasta.86 

Muotoilulla voidaan tarvittaessa perustella erilaisten valvontameka-

nismien vahvistamista Venäjän sisällä. Vaikutelmaa Venäjästä ulko-

valtojen piirityksen kohteena korostaa viittaus ulkomaalaisten yksi-

tyisten sotilas yhtiöiden toiminnasta ”Venäjän rajaan ja sen liittolaisiin 

rajoittuvien valtioiden alueella”. Uhkakuvana on ”kansallisuuteen tai 

uskontoon perustuvien jännitteiden aiheuttamien kriisipesäkkeiden 

olemassaolo (syntyminen) […] ”ja lisäksi aluekiistat ja separatismin 

lisääntyminen maailman muissa osissa”.87 Erotuksena vuoden 2010 

sotilasdoktriiniin, nykyinen versio on osoitus niin sanotun kaksois-

kielen88 järjestelmän paluusta Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. 

Sotilasdoktriinissa viitataan aluekiistojen ja separatismin lisääntymi-

seen maailman muissa osissa ja samaan aikaan pyritään vahvistamaan 

Abhasian ja Etelä-Ossetian separatistialueiden asema kansainvälisen 

politiikan toimijoina.

 
 

85 Värivallankumouksella tarkoitetaan tietyn maan ulkopuolisten toimijoiden manipuloimia 

levottomuuksia, joiden avulla pyritään toteuttamaan ei-sotilaallinen vallanvaihto 

kohdemaassa. Aihe oli nostettu Moskovassa järjestettävän vuosittaisen turvallisuuskon-

ferenssin pääaiheeksi vuonna 2014. Tiivistelmä konferenssissa järjestetyistä esitelmistä: 

Cordersman 2014. 

86  Sotilasdoktriini 2014, (n).

87  Sotilasdoktriini 2014, 12 (k); Sotilasdoktriini 2010, 8 (k).

88  Susiluoto 1990.
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2.3. 
sisä iseT soTil a a l l iseT Va a r aT

Vuoden 2010 doktriinissa identifioitiin kolme erityyppistä sisäistä soti-

laallista vaaraa:

Yritykset muuttaa väkivalloin Venäjän federaation perustus-

laillista järjestystä;

Venäjän federaation suvereniteetin horjuttaminen, yhtenäi-

syyden ja alueel lisen eheyden loukkaaminen;

Valtionhallinnon elinten, tärkeiden valtiollisten tai sotilas-

kohteiden ja Venäjän federaation informaatioinfrastruktuu-

rin toimintojen epäjärjestykseen saattaminen.89

Aivan kuten ulkoisten sotilaallisten vaarojen kohdalla, myös 

sisäisten sotilaallisten vaarojen määrittelyssä sotilasdoktriiniin teh-

tyjä muutoksia tulee tarkastella Ukrainan konfliktin kontekstissa. 

Päivitetyn doktriinin muotoilut ovat toteavia ja uhkien luonnetta ja 

niiden taustalla olevien tekijöiden syy-seuraussuhteita on täsmen-

netty. Lisäksi yhtälöön on tuotu mukaan uusia muuttujia ja ylipäänsä 

erilaisten Venäjän sisäistä poliittista vakautta uhkaavien ilmiöiden ja 

toimijoiden kirjo on laajentunut. 

Nykyinen sotilasdoktriini asettaa rinnakkain ”terroristiorgani-

saatiot” ja ”yksittäiset henkilöt” toimijoina, joiden päämääränä on 

Venäjän suvereniteetin, yhtenäisyyden ja alueellisen kokonaisuuden 

horjuttaminen. Sisäiseksi sotilaalliseksi vaaraksi määritellään:

Toiminta, joka tähtää Venäjän federaation perustuslaillisen 

järjestyksen väkivaltaiseen muuttamiseen, maan sisäpoliitti-

sen ja yhteiskunnallisen tilanteen epävakauttamiseen, valtio-

hallinnon elinten, tärkeiden valtiollisten tai sotilaskohteiden 

ja Venäjän federaation informaatioinfrastruktuurin toimin-

tojen epäjärjestykseen saattamiseen.90

Terroristiorganisaatioiden ja yksittäisten henkilöiden toi-

minta, joka on suunnattu horjuttamaan Venäjän federaation 

89  Sotilasdoktriini 2010, 9 (b).

90  Sotilasdoktriini 2014, 13 (a).
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suvereniteettia tai loukkaamaan Venäjän federaation yhte-

näisyyttä ja alueellista kokonaisuutta.91

Venäjällä on viime vuosina säädetty lakeja, jotka luokittelevat kan-

salaisyhteiskunnan toiminnan valtion kannalta haitallisiin ja hyväk-

syttäviin muotoihin. Yksi tällainen kansalaisjärjestöjen toimintaa 

rajoittava uudistus on ”ulkomaisia agentteja” koskeva lainsäädäntö. 

Järjestöjen edellytetään rekisteröityvän ulkomaisiksi agenteiksi, mikäli 

ne saavat rahoitusta toimintaansa ulkomailta. Tämä heikentää jär-

jestöjen toimintaedellytyksiä Venäjällä. Kesällä 2014 säädettiin laki 

”kansalais kontrollista”, jonka tarkoituksena on luoda viranomais-

ohjauksessa toimiva foorumi, jonka puitteissa tietyt toimijat voivat 

valvoa esimerkiksi viranomaisten korruptionvastaista työtä.92

Päivitetyssä sotilasdoktriinissa nuoriso nostetaan ensi kertaa esiin 

erityisenä informaatiovaikuttamisen kohteena. Sisäisen sotilaallisen 

vaaran muodostaa:

Vaikuttaminen väestöön, erityisesti maan nuorisoon infor-

maatiolla, jonka tavoitteena on horjuttaa isänmaan suo-

jaamiseen liittyviä historiallisia, henkisiä ja patrioottisia 

traditioita.93

Doktriinin julkaisun jälkeen Venäjällä on vaadittu Venäjän vastai-

siksi julistettujen elokuvien ja musiikin kieltämistä sekä Venäjän viral-

lista linjaa tukevan viihteen tukemista. Tässäkin kohdassa pätee sama 

periaate kuin aikaisemmin, eli doktriiniin tuotuja muotoiluja voi tar-

kastella eräänlaisena peilikuvana siitä, mitä Venäjä itse tekee. Kyse on 

myös henkisestä maanpuolustuksesta, jonka juuret ulottuvat suureen 

isänmaalliseen sotaan ja sen perinteen valvomiseen. Nuorison osalta 

tärkeimpiä ilmiöitä ovat Venäjän presidentinhallinnon alla toiminei-

den nuorisojärjestöjen, erityisesti Naši-järjestön, kautta tapahtunut 

poliittisen keskustelun ohjailu.94

Viimeisenä kohtana sisäisten vaarojen listalla mainitaan jo pitkään 

tiedossa ollut ongelmavyyhti eli monikulttuurisen Venäjän eri kan-

sallisuuksien välisten yhteentörmäysten mahdollisuus ja tätä kautta 

syntyvä mahdollinen väkivaltainen liikehdintä maan sisällä: 

91  Sotilasdoktriini 2014, 13 (b).

92  Federalnyi zakon rf N212-F3 ”Ob osnovah obšshesvennogo kontrolja v rf”  

[Laki kansalaiskontrollista Venäjällä], 21.7.2014, Rossiiskaja Gazeta 23.7.2014.

93  Sotilasdoktriini 2014, 13 (c).

94  Ks. esim. Tarviainen 2012. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Na%C5%A1i
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Kansallisuuksien välisten ja sosiaalisten jännitteiden ja 

ääriliikkeiden provosointi, etnisen ja uskonnollisen vihan ja 

vihamielisyyden synnyttäminen

Sotilasdoktriinissa näitä ongelmia tarkastellaan osana toimintaa, 

jonka tavoitteena on horjuttaa Venäjän sisäistä turvallisuutta. Tässä 

yhteydessä on myös tärkeä huomata, että määritelmässä rinnastetaan 

kolme eri ilmiötä saman provokaatio-käsitteen alle. Puhutaan kan-

sallisuuksien välisistä konflikteista, ääriliikkeiden toiminnasta sekä 

”sosiaalisten jännitteiden” provosoimisesta. Tätä muotoilua voidaan 

tulkita siten, että viranomaisille valmistellaan alempi kynnys puuttua 

entistä tiukemmin erilaisiin mielenilmaisuihin, jotta vuosien 2011–

2012 tapaisia massamielenosoituksia ei pääsisi Venäjällä syntymään. 

Venäjän sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvien vaarojen osalta sotilas-

doktriinin päivitykset tukevat tulkintaa, jonka mukaan Venäjän toimia 

Ukrainan konfliktin aikana selittää Venäjän johdon pelko vastaavan-

laisten tapahtumien toistumisesta Venäjällä.95 

Toisin sanoen Venäjän sotilasdoktriiniin tehtyjen muutosten tavoit-

teena on osaltaan – siihen liittyvän lainvalmistelun kautta – antaa val-

tion eri viranomaisille välineitä Venäjän nykyisen poliittisen järjes-

telmän suojelemiseksi. Se, että tähän päämäärään tähtäävät toimet 

määritellään osaksi sotilasdoktriinia, eikä tavoitteeseen pyritä esi-

merkiksi edustuksellista demokratiaa vahvistamalla, voi antaa viitteitä 

Venäjän nykyisen valtiojohdon maailmankuvasta.96 Lisäksi on tärkeää 

huomata, että viranomaisten toiminta kohdistuu hyvin laajaan kir-

joon epämääräisesti määriteltyjä ”provokaatioita”, joiden päämäärä 

on puolestaan määritelty yksiselitteisesti. Venäjän kontekstissa tämä 

antaa viranomaisille hyvin vapaat kädet leimata erilaisia ilmiöitä ja 

ryhmiä Venäjän valtion vastaisiksi. Tulevaisuudessa on tärkeä seurata 

sitä, miten Venäjän eri viranomaiset onnistuvat koordinoimaan omaa 

toimintaansa ja miten julkista keskustelua ja yhteiskunnallista vaikut-

tamista rajoittavia lakeja tullaan soveltamaan käytäntöön.

95  Tämän tulkinnan kannalla on esimerkiksi venäläinen sotilasasiantuntija Aleksandr Golts 2014.

96  Mendras 2012; myös Hill ja Gaddy 2013; Soldatov ja Borogan 2010.
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2.4. 
Tä r k eiMM äT soTil a a l l iseT uh aT

Siinä missä sotilaallisten vaarojen määrittelyihin on uudessa sotilas-

doktriinissa tehty paljon muutoksia, sotilaallisia uhkia koskevaan 

osioon on tehty vain joitakin korjauksia. Uhkien listalle on lisätty 

maininta lääkkeiden valmistuksen ja lääkintäteollisuuden toiminnan 

häirinnästä97, ja sotaharjoitukset Venäjän naapurimaissa tulkitaan jo 

itsessään sotilaalliseksi uhaksi. 

Doktriiniin tehtyjen muutosten vähäisyys kertoo siitä, että uhkien 

määrittely on jo valmiiksi varsin selkeä, eikä siten kaipaa täsmentä-

mistä. Toisaalta voidaan ajatella, että sotilaallisten vaarojen listaan 

lisättyjä ilmiöitä, kuten informaatiosodankäyntiä, ei haluta leimata 

sotilaallisiksi uhkiksi. Sotilaallisten uhkien määrittelyn tulkinnan-

varaisin kohta koskee siirtymää sotilaallisista vaaroista uhkien tasolle. 

Siitä todetaan vain, että sotilaallisen uhan muodostaa ”Sotilaspoliit-

tisen tilanteen (valtioiden välisten suhteiden) nopea kärjistyminen ja 

olosuhteiden muodostuminen asevoiman käytölle”.98

Sotilasdoktriini antaa hyvin vähän viitteitä siitä, mitä tarkoite-

taan olosuhteilla, joissa muodostuu edellytys asevoiman käytölle. 

Sen sijaan doktriinissa määritellään tarkasti ne kohteet, joiden häi-

rintä tulkitaan sotilaalliseksi uhaksi. Uutena kohteena mukaan on siis 

lisätty lääketeollisuus:

Venäjän Federaation valtion ja asevoimien johtamisjärjes-

telmän toiminnan estäminen, strategisten ydinasevoimien, 

ohjushyökkäyksistä varoittavan ennakkovaroitusjärjestel-

män, avaruuden valvontajärjestelmän, ydinasevarastojen, 

ydinvoimaloiden, ydin-, kemian- lääkkeidenvalmistus- ja 

lääkintäteollisuuden sekä muiden mahdollisesti vaarallisten 

kohteiden toiminnan häiritseminen.99 

Toinen, edellistä merkittävämpi päivitys koskee sotilaallisen 

voiman näyttöä eli sotaharjoituksia. Vuonna 2010 hyväksytyssä soti-

lasdoktriinissa todetaan, että sotilaallisen uhan muodostaa Venäjän 

97  ”Medvedev Orders Stockpiles of Medicine as Russia’s Ruble Slumps”, The Moscow Times, 

7.1.2015, urL: http://www.themoscowtimes.com/business/article/medvedev-orders-

stockpiles-of-medicine-as-russia-s-ruble-slumps/514114.html; kotimaisessa viitekehyk-

sessä: Huoltovarmuuskeskus 2002.

98  Sotilasdoktriini 2010, 10 (a); Sotilasdoktriini 2014, 14 (a).

99  Sotilasdoktriini 2014, 14 (b).

http://www.themoscowtimes.com/business/article/medvedev-orders-stockpiles-of-medicine-as-russia-s-ruble-slumps/514114.html
http://www.themoscowtimes.com/business/article/medvedev-orders-stockpiles-of-medicine-as-russia-s-ruble-slumps/514114.html
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federaatioon ja sen liittolaisiin rajoittuvissa maissa suoritettu sotilaal-

lisen voiman näyttö ”provokatiivisin tavoittein”. Harjoitustoiminnan 

ei siis sellaisenaan katsottu muodostavan sotilaallista uhkaa Venäjälle, 

ellei sitä tulkittu luonteeltaan ”provo katiiviseksi”. Suomessa kesällä 

2012 vierailleen armeijankenraali Makarovin lausunto on hyvä esi-

merkki tästä ajattelutavasta. Makarov viittasi maanpuolustusyhdis-

tyksen tilaisuudessa pitämässään puheessa Itä-Suomen sotilasläänin 

alueella järjestettäviin maavoimien ”Itä”-nimisiin sotaharjoituksiin. 

Makarovin mukaan harjoituksissa ei harjoiteltu ”pelkästään puolus-

tuksellisia toimia”. Hän myös esitti retorisen kysymyksen siitä, ketä 

vastaan ja miksi harjoitus pidetään.100 

Hieman aiemmin samassa puheessa Makarov toi esiin Venäjän 

huolen sotilaallisen toiminnan lisääntymisestä arktisella alueella. Hän 

viittasi Naton järjestämiin sotaharjoituksiin (Red Flag Alaska ja Cold 

Response vuonna 2012), joiden tarkoituksena on hänen mukaansa 

”valmistautua voimankäyttöön mahdollisissa kriiseissä, jotka liittyvät 

[Nato-maiden] yritysten mahdollisuuksiin saada osuutensa arktisen 

mannerjalustan luonnonvaroista”.101 Nykyisessä sotilasdoktriinissa ei 

ole jätetty tilaa tulkinnalle, vaan sotaharjoitukset Venäjän lähialueilla 

muodostavat jo lähtökohtaisesti uhan Venäjän turvallisuudelle.102

Sotilaallisten uhkakuvien listan viimeinen kohta on lähinnä toteava 

ja kuvaa tilanteen, joka syntyy kun mikä tahansa maailman maa siirtyy 

rauhanajan tilasta sota-ajan järjestelyihin:

Valtioiden (valtioryhmien) asevoimien osittainen tai täydel-

linen liikekannallepano, näiden valtioiden valtio- ja sotilas-

johdon siirtäminen sota-ajan työskentelymalliin.103

100  Makarov 2012.

101  Makarov 2012.

102  Sotilasdoktriini 2014, 14 (d).

103  Sotilasdoktriini 2014, 14 (e).
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3.  Sotilaspolitiikan suuntaviivat

3.1. 
k esk eiseT l ä hTökohdaT ser dj ukoV isTa ŠoiGu un

Venäjän asevoimia on uudistettu Neuvostoliiton hajoamisesta lähtien. 

Useimmat yritykset asevoimien organisaation uudistamiseksi ovat kes-

keytyneet poliittisen ohjauksen puutteisiin, uudistusten toteuttami-

sen kustannuksiin sekä kyvyttömyyteen päästä yhteisymmärrykseen 

niiden tavoitteista.104 Tärkeä näihin ongelmiin liittyvä ja niitä osittain 

selittävä tekijä on asevoimien ja poliittisen päätöksentekojärjestelmän 

välisen suhteen epädemokraattinen luonne. Useimmat tutkimukset 

tukevat näkemystä, jonka mukaan sotilasreformien epäonnistumi-

set ”ovat tulosta Venäjän institutionaalisesta rappiosta asevoimien ja 

yhteiskunnan suhteissa”.105 

Vuonna 2008, Venäjän Georgiaa vastaan käymän sodan jälkeen, 

aloitettiin asevoimien uusin, edelleen jatkuva uudistusohjelma. 

”Uusi olemus” -nimellä tunnettua uudistusohjelmaa pidetään laa-

jimpana vuosikymmeniin. Sitä lähdettiin toteuttamaan asevoimien 

ulkopuolelta puolustusministeriksi vuonna 2007 nimitetyn Anatoli  

Serdjukovin johdolla. Uudistusohjelman keskeisiä elementtejä ovat 

organisaatiomuutos, asevoimien henkilöstön sosiaalisen aseman 

parantaminen ja koulutuksen kehittäminen sekä varusteluohjelma.106 

Puolustusministeri Serdjukov joutui eroamaan asevoimien uudistus-

prosessiin liittyvän korruptioskandaalin vuoksi marraskuussa 2012. 

104  Mikkola 2014, 58-60; ks. myös Hedenskog ja Vendil-Pallin 2013; Barabanov 2011.

105  Barany 2007, viitattu Mikkola 2014, 62; ks. myös Rautala 2014, 4.

106  Mikkola 2014, 67; Hedenskog ja Vendil-Pallin 2013.
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Presidentti Putin nimitti hänen tilalleen Sergei Šoigun. Useimpien 

arvioiden mukaan uudistusten päämääriin ei Šoigun aikana ole tehty 

muutoksia, vaan kyse on lähinnä aikaisempiin linjauksiin tehdyistä 

tarkistuksista. Kaiken kaikkiaan, vaikka asevoimien uudistukset ovat 

tuottaneet tällä kertaa konkreettisia tuloksia, Venäjän poliittiseen jär-

jestelmään sisäänrakennetut ongelmat hidastavat tavoitteisiin pääse-

mistä ja tuottavat osin päinvastaisiakin tuloksia.107

Sotilasdoktriinin kolmas pääluku käsittelee sotilaspolitiikkaa108 ja 

se on jaettu viiteen alaosioon: 

• Venäjän federaation toiminta sotilaallisten konfliktien 

hillitsemiseksi ja ennalta estämiseksi;

• asevoimien ja muiden joukkojen ja elinten käyttö, niiden 

tärkeimmät tehtävät rauhan aikana, aggression välittö-

män uhan aikana ja sodan aikana;

• sotilaallisen organisaation kehittäminen;

• asevoimien, muiden joukkojen ja elinten rakentaminen 

ja kehittäminen;

• Venäjän federaation liikekannallepanovalmistelu  

ja liikekannallepanovalmius

 Kolmatta osaa on täsmennetty ja rakennetta muutettu siten, että 

liikekannallepanovalmisteluja koskeva osuus on siirretty puolustuksen 

sotataloudellista turvaamista käsittelevästä neljännestä pääluvusta 

osaksi sotilaspolitiikan päälukua. 

Kolmannen pääluvun aloittavassa johdannossa määritellään sotilas-

politiikan suuret linjat. Edellisessä sotilasdoktriinissa tehty viittaus 

”asevarustelukilvan estämiseen” yhtenä sotilaspolitiikan tavoitteista 

on poistettu ja yleisellä tasolla tehty viittaus Venäjän sotilaallisen orga-

nisaation kehittämiseen on korvattu ”liikekannallepanovalmiuden” 

parantamista käsittelevällä maininnalla: 

Venäjän federaation sotilaspolitiikan tavoitteena on sotilaallis-

ten konfliktien hillitseminen ja ennakolta estäminen, sotilaalli-

sen organisaation sekä asevoimien ja muiden joukkojen ja elin-

ten käyttötapojen kehittäminen, liikekannallepanovalmiuden 

107  Ks. esim. Pynnöniemi 2013b. 

108  Sotilaspolitiikka on laajasti ymmärrettynä sotilaallista voimankäyttöä ohjaavien periaat-

teiden ja käytäntöjen kokonaisuus. Siihen kuuluvat asevoimien kehittämiseen liittyvät 

organisatoriset, strategiset ja muut tehtävät. 
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parantaminen tavoitteena taata Venäjän federaation puolustus 

ja turvallisuus ja myös sen liittolaisten edut.109

Kolmannen pääluvun rakennetta on muokattu myös siten, että jois-

sakin tapauksissa aiemmin erillisinä, yksittäisten kohtien ulkopuoli-

sina asioina mainitut periaatteet on siirretty osaksi yleistä listausta. 

Näistä ehkä olennaisin muutos liittyy mainintaan ydinaseista ja niiden 

käytöstä pidättäytymisestä. 

3.2. 
y dinasePeloTe

Vuoden 2010 doktriinissa ydinaseiden käyttöä koskeva yleinen pe riaate 

määritellään yleisessä osassa (kohta 18) ja muotoilussa korostetaan 

Venäjän vastuuta ydinsodan estämiseksi. Vuoden 2010 määritelmän 

mukaan: ”Venäjän federaation tärkein tehtävä on estää ydinaseilla 

käytävän samoin kuin minkä tahansa muun sotilaallisen konfliktin 

puhkeaminen”.110 Nykyisessä sotilasdoktriinissa ydinsodan estäminen 

on määritelty sotilaspolitiikan lähtökohdaksi. 

Venäjän federaation sotilaspolitiikan perustana on estää 

ydinaseilla käytävän samoin kuin minkä tahansa muun soti-

laallisen konfliktin puhkeaminen.111

Varsinaiseen sisältöön eli ydinaseiden käyttöä koskeviin periaattei-

siin ei doktriinissa ole kuitenkaan tehty muutoksia. Sotilasdoktriinissa 

todetaan, että 

Venäjän federaatio pidättää itsellään oikeuden käyttää ydin-

asetta vastauksena Venäjään tai sen liittolaisiin kohdistu-

valle ydinaseen tai muun joukkotuhoaseen käytölle ja lisäksi 

tilanteissa, joissa tavanomaisilla aseilla tapahtuva hyök-

käys kohdistuu Venäjään ja Venäjän olemassaolo valtiona 

on uhattuna. Päätöksen ydinaseen käytöstä tekee Venäjän 

federaation presidentti.112

109  Sotilasdoktriini 2014, 18.

110  Sotilasdoktriini 2010, 18.

111  Sotilasdoktriini 2014, 20. 

112  Sotilasdoktriini 2014, 27.
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Venäläisen sotilasasiantuntijan ja Venäjän tiedeakatemian tutki-

jan Vladimir Dvorkinin mukaan ydinaseiden käytön perusperiaate on 

pysynyt muuttumattomana vuonna 2000 hyväksytystä sotilasdokt-

riinista lähtien. Sitä voi pitää eräänlaisena peili kuvana Yhdysvaltojen, 

Britannian ja Ranskan vastaavista lausumista kylmän sodan ajalta.113 

Nykyisestä doktriinista on kuitenkin poistettu alun perin monitulkin-

tainen viittaus mahdollisuuteen, että tavanomaisin asein käytävä sota 

eskaloituu ydinsodaksi:

Ydinasevaltion olemassaoloa uhkaava tavanomaisin 

asein käytävä sotilaallinen konflikti (suursota, alueelli-

nen sota) voi johtaa sotilaallisen konfliktin laajenemiseen 

ydinasekonfliktiksi.114

Vuoden 2010 doktriiniin sisältynyt lauseke ei avannut tarkemmin 

niitä olosuhteita tai periaatteita, joiden vallitessa tavanomaisin asein 

käyty sota eskaloituisi ydinsodaksi. Voidaankin esittää tulkinta, että 

määritelmän poistaminen doktriinista itse asiassa selkeyttää dokt-

riinin pääviestiä. Ydinaseet ovat viimeinen puolustuksellinen keino, 

jota käytetään vain, mikäli Venäjän valtion olemassaolo on uhattuna. 

Venäjä lähtee arviosta, että tavanomaisilla aseilla voidaan vuoteen 

2030 mennessä päästä samaan tuhovaikutukseen kuin ydinaseilla, 

samalla tarkkuudella ja kauaskantoisuudella. Tämän vuoksi Venäjä 

esittää kansainvälisissä neuvotteluissa rajoituksia koskien globaalia 

strategista iskukykyä ja pyrkii samalla kehittämään omia kyvykkyyk-

siä (GPV 2016-2025).

3.3. 
soTil a a llisTen konFlikTien hilliTseMisTä 

ja enna lTa ehk ä isyä T uk eVaT ToiMeT

Sotilasdoktriinin kohdassa ”Venäjän federaation tärkeimmät tehtävät 

sotilaallisten konfliktien hillitsemiseksi ja ennalta estämiseksi” luetel-

laan joukko toimenpiteitä, joilla pyritään vahvistamaan sotilaspoliitti-

sen tilanteen ennakoitavuutta globaalilla ja alueellisella tasolla. Enna-

koitavuutta ja konfliktien ennaltaehkäisyä lisäävien toimien joukkoon 

113  Dvorkin 2015.

114  Sotilasdoktriini 2010, 16.
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voidaan laskea esimerkiksi ydinaseiden rajoittamissopimukset115 ja 

tavanomaisten aseiden valvontasopimukset. Samanaikaisesti tässä 

kohdassa luetellaan joukko toimia, jotka päinvastoin lisäävät ja pahim-

millaan kärjistävät suurvaltojen välisiä jännitteitä ja sitä kautta hei-

kentävät globaalia turvallisuustilannetta. Lisäksi määritellään joukko 

kokonaismaanpuolustuksen vahvistamista tukevia toimenpiteitä. Soti-

laallisten konfliktien hillitsemiseen ja ennakoimiseen tähtääviä toimia 

tuleekin tarkastella vähintään näistä kolmesta, keskenään ristiriitai-

sesta näkökulmasta. 

Konfliktien hillitsemistä ja ennalta ehkäisemistä edistävät toimet 

määritellään pyrkimyksenä toteuttaa kansainvälisiä sotilaallista voi-

mankäyttöä rajoittavia sopimuksia ja normeja. Päivitettyyn sotilas-

doktriiniin on näiltä osin tehty lisäyksiä ja perinteiset ydinaseiden 

vähentämiseen ja tavanomaisten aseiden valvontaan liittyvät mainin-

nat on jätetty entiselleen. Uusina kohtina listataan kansainvälisten 

sopimusten valmistelu avaruuden militarisoinnin estämiseksi, biolo-

gisten aseiden kieltosopimuksen valvontajärjestelmän kehittäminen 

sekä kybersodankäyntiä koskevien kansainvälisten normien luominen. 

Jälkimmäinen tavoite on ilmaistu hyvin laveasti. Pyrkimyksenä on:

Sellaisten olosuhteiden luominen, jotka pienentävät riskiä 

sille, että informaatio- ja kommunikaatioteknologiaa käy-

tetään sotilaspoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi toi-

minnoissa, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisen oikeu-

den kanssa, jotka ovat suunnatut valtioiden suvereniteettia, 

poliittista riippumattomuutta ja alueellista eheyttä vastaan 

ja jotka muodostavat uhan kansainväliselle rauhalle, turval-

lisuudelle, globaalille ja alueelliselle vakaudelle.116

Lisäksi konfliktien ennalta estämiseksi määritellään joukko tehtäviä, 

joiden tarkoituksena on vahvistaa Venäjän kykyä torjua yksin ja yhdessä 

liittolaisten kanssa siihen kohdistuvia sotilaallisia uhkia. Nykyisessä 

sotilasdoktriinissa korostetaan, että Venäjän on yhdessä liittolaistensa 

kanssa pyrittävä rakentamaan yhteinen ohjustentorjunta järjestelmä.117 

Muotoilua on tässäkin kohtaa täsmennetty, sillä aikaisemmassa ver-

siossa todettiin ainoastaan, että tavoitteena on ”kahdenvälisten ja 

115  Kattava kuvaus ydinaseiden rajoittamiseen tähtäävien toimien ja sopimusten nykytilan-

teesta ja niihin liittyvistä ongelmista ks. Sokolski 2014. 

116  Sotilasdoktriini 2014, 21 (s).

117  Sotilasdoktriini 2014, 21 (k).
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monenkeskisten yhteistyö mekanismien muodostaminen ohjustor-

junnan alalla”. 

Lisäksi sotilasdoktriinin päivitettyyn versioon on lisätty mai-

ninta, jonka mukaan konfliktien ennalta ehkäisemiseksi Venäjä koh-

distaa tarkemmin määrittelemättömät vastatoimet ”joidenkin val-

tioiden (valtioryhmän) yrityksille saavuttaa sotilaallinen ylivoima 

ryhmittämällä strategisen ohjustorjuntajärjestelmän osia, sijoitta-

malla aseita avaruuteen, ryhmittämällä strategisia konventionaalisia 

täsmäasejärjestelmiä”.118

Asejärjestelmien kehittämiseen liittyvien seikkojen lisäksi määri-

tellään Venäjän liittolaismaiden joukko. Tässä yhteydessä huomion-

arvoista on BriCs-valtioiden nimeäminen osana ”kumppanivaltioiden 

piirin” laajentamista sekä niiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittä-

mistä. Toiminnan yhtenä päämääränä on kansainvälisen turvallisuuden 

lujittaminen ”yk:n peruskirjan säännösten, kansainvälisen oikeuden 

yleisesti tunnustettujen periaatteiden ja normien ja Venäjän federaa-

tion solmimien kansainvälisten sopimusten mukaisesti”. Uudella muo-

toilulla Venäjä haluaa korostaa BriCs-maiden merkityksen säilyvän ja 

mahdollisesti myös kasvavan maan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. 

Erillisenä kohtana viitataan ”Kollektiivisen turvallisuusopimuksen 

järjestelmään”119 (kTsj) ja sen potentiaalin lisäämiseen kollektiivisen 

turvallisuusjärjestelmän lujittamisessa. Tässä yhteydessä nostetaan 

esiin ”yhteistoiminta Abhasian ja Etelä-Ossetian tasavaltojen kanssa 

tavoitteena varmistaa yhteistä puolustusta ja turvallisuutta”. Pyrki-

mys on tehdä näistä kiistanalaisista alueista legitiimejä kansainvälisen 

politiikan subjekteja, vaikka käytännössä kahdenvälisen yhteistyö-

sopimusten solmiminen merkitsee näiden alueiden integroimista 

118  Sotilasdoktriini 2014, 21 (l).

119  Sotilasdoktriini 2014, 21 (h).
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entistä vahvemmin Venäjään.120 Lopuksi viitataan ”tasavertaisen”121 

dialogin ylläpitoon Euroopan unionin ja Naton kanssa sekä ”uuden-

laisen kollektiivisen, liittoumien ulkopuolella olevan turvallisuusmal-

lin rakentamiseen osallistuminen Aasian-Tyynenmeren alueella”.122

Konfliktien hillitsemistä edistäviin tehtäviin kuuluu globaalin ja 

alueellisen sotilaspoliittisen tilanteen arviointi ja ennustaminen, mah-

dollisten vaarojen ja uhkien ”neutralisointi poliittisilla, diplomaatti-

silla ja muilla ei-sotilaallisilla keinoilla”, globaalin ja alueellisen ”tasa-

painon ylläpito”, mukaan lukien ”ydinasepelotekyvyn säilyttäminen 

riittävällä tasolla”, asevoimien, muiden joukkojen ja elinten valmius-

tason ylläpito. Päähuomio tässä kohdistuu toiminnan päämäärään, eikä 

määritelmissä eritellä sen paremmin toimijoita kuin eri toimijoiden 

välisiä komentosuhteita. Nykyiseen sotilasdoktriiniin on lisätty kohta, 

jossa todetaan, että sotilaallisten konfliktien hillitsemiseksi ylläpi-

detään talouden, valtionhallinnon ja paikallishallinnon elinten liike-

kannallepanovalmiutta tasolla, joka on välttämätön takaamaan sodan 

ajan tehtävien toteuttamisen.123 Lisäksi uutena kohtana yksilöidään 

kokonais maanpuolustusta tukevat toimet. Sillä tarkoitetaan ”valtion, 

yhteiskunnan ja yksilön ponnistusten” yhdistämistä: 

Venäjän federaation suojaamiseksi, Venäjän federaation 

kansalaisten sotilaspatrioottisen kasvatuksen tehokkuuden 

lisäämiseksi tarkoitettujen keinojen kehittäminen ja toi-

meenpano ja kansalaisten valmistelu asepalvelukseen.124

120  Venäjä ratifioi presidentti Putinin allekirjoituksella (4.2.2015) yhteistyösopimuksen strate-

gisesta kumppanuudesta Abhasian tasavallan kanssa. Sopimus luo perustan kahdenvälisille 

”valtioiden välisille” suhteille ja yhteistyölle sosiaali- ja talouspolitiikan sekä humanitaarisen 

yhteistyön alueilla. Sopimuksen piiriin kuuluu myös puolustus- ja turvallisuusyhteistyö. 

Sopimuksen mukaisesti Venäjä helpottaa Venäjän kansalaisuuden myöntämistä Abhasian 

tasavallan kansalaisille. Kremlin tiedonanto, 5.2.2015, urL: http://www.kremlin.ru/

acts/47622. Vastaavat sopimukset on solmittu myös Etelä-Ossetian alueen kanssa. 

”Dogovor mezhdu rf i Respublikoi Juzhnaja Osetia o Sojuzntšestve i integratsii” [Sopimus 

Venäjän ja Etelä-Ossetian tasavallan välillä liittolaisuudesta ja integraatiosta], 18.3.2015, 

Moskova: Kremlin, urL: http://news.kremlin.ru/ref_notes/4819; ”Putin signs treaty 

integrating South Ossetia into Russia”, Washington Post, 18.3.2015, urL: http://www.

washingtonpost.com/world/europe/putin-signs-treaty-integrating-south-ossetia-into-

russia/2015/03/18/c7dd2fd0-cd74-11e4-8730-4f473416e759_story.html; Saari 2015.

121  Vuoden 2010 doktriinissa viitataan vain yhteistyön kehittämiseen eu:n ja Naton kanssa. 

Sotilasdoktriini 2010, 19 (h).

122  Sotilasdoktriini 2014, 21 (h).

123  Sotilasdoktriini 2014, 21 (e).

124  Sotilasdoktriini 2014, 21 (f).

http://www.kremlin.ru/acts/47622
http://www.kremlin.ru/acts/47622
http://news.kremlin.ru/ref_notes/4819
http://www.washingtonpost.com/world/europe/putin-signs-treaty-integrating-south-ossetia-into-russia/2015/03/18/c7dd2fd0-cd74-11e4-8730-4f473416e759_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/europe/putin-signs-treaty-integrating-south-ossetia-into-russia/2015/03/18/c7dd2fd0-cd74-11e4-8730-4f473416e759_story.html
http://www.washingtonpost.com/world/europe/putin-signs-treaty-integrating-south-ossetia-into-russia/2015/03/18/c7dd2fd0-cd74-11e4-8730-4f473416e759_story.html
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Tavoitteeksi on asetettu henkisen maanpuolustuskyvyn vahvis-

taminen sekä sitä edistävien toimien tehostaminen. Kun ottaa lisäksi 

huomioon liikekannallepanovalmiutta koskevaan osuuteen tehdyt 

muutokset (katso seuraava kappale), voidaan todeta, että päivitetty 

sotilasdoktriini sisältää edellistä doktriinia selvemmin määritellyt 

tavoitteet Venäjän yhteiskunnan, asevoimien ja siviilihallinnon valmis-

telulle alueelliseen tai suursotaan. Asevoimien kehittämistä koskevassa 

osassa viitataan myös yhteistoiminnan kehittämiseen ase voimien eri 

puolustushaarojen ja joukko-osastojen sekä siviilihallinnon eritasois-

ten toimijoiden välillä.125

3.4. 
aseVoiMien k äy T Tö ja 

liik ek a nna llePa noVa lMiuden y ll ä PiTö

Edellä on jo viitattu ydinaseiden käyttöä koskeviin periaatteisiin ja 

siitä käytyyn keskusteluun. Tässä kappaleessa tuodaan esiin joitakin 

asevoimien rauhan ajan käyttöä ohjaavia periaatteita sekä tarkastel-

laan liikekannallepanovalmiutta koskevaan kohtaan tehtyjä muutoksia. 

Asevoimien rauhan ajan tehtävä on ”Venäjän federaation suvereni-

teetin, alueellisen eheyden ja sen alueen koskemattomuuden suojaa-

minen”. Ydinaseiden merkitys tässä tehtävässä on keskeinen. Rauhan 

aikana asevoimien tehtävänä on ylläpitää strategisten ydinasejouk-

kojen ja muiden ydinasepelotteen ylläpitoon tarvittavien joukkojen ja 

teknologioiden toimintakykyä tasolla, ”joka takaa kaikissa tilanteissa 

iskukyvyn tuottaa hyökkääjälle tappiot, joita se ei voi hyväksyä”126. 

Asevoimien rauhan ajan tehtävien osalta doktriiniin on tehty kolme 

merkittävää muutosta: sotilaallisten kohteiden modernisointi, ark-

tisen alueen nostaminen esiin, sekä terrorismin vastaisen taistelun 

määritelmä.

Nykyiseen sotilasdoktriiniin on lisätty tavoite sotilaallisen infra-

struktuurin kohteiden modernisoinnista:

Asevoimien ja muiden joukkojen käytössä olevan sotilaallisen 

infrastruktuurin kohteiden modernisointi ja kehittäminen, 

125  Sotilasdoktriini 2014, 38 (d).

126  Vuoden 2010 doktriinissa puhutaan hyökkääjälle ”määritetyistä tappioista” eli mate-

maattis-teknilliseen analyysin perustuvasta arviosta. Tätä muutos saattaa olla merkki 

venäläisen sotateoreettisen ajattelun liukumisesta vaikutusperustaiseen ajattelutapaan.
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uusien kohteiden muodostaminen ja lisäksi kaksoiskäyttö-

infrastruktuurin kohteiden valitseminen joukkojen käyttöön 

puolustustarkoituksessa127

Asevoimien, muiden joukkojen ja elinten kehittämistä koskevan 

osuuden yhteyteen on lisätty vaatimus ”alueellisten joukkojen” muo-

dostamisesta, joiden tehtävänä on suojata näitä erityiskohteita:

Alueellisten joukkojen muodostaminen suojaamaan ja puo-

lustamaan sotilaallisia, valtiollisia ja erityiskohteita, jotka 

takaavat väestön elinmahdollisuudet, joukkoliikenteen, kom-

munikaation ja viestitoiminnan toimivuuden, energiatuo-

tannon kohteita ja lisäksi kohteita, jotka voivat aiheuttaa 

vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle.128

Venäjän hätätilaministeriö on yleisesti vastuussa tähän ns. kriitti-

seen infrastruktuuriin kohdistuvien riskien ja vaaratekijöiden kartoit-

tamisesta ja johtaa esimerkiksi luonnonkatastrofien sattuessa pelastus-

töitä, useimmiten yhdessä Venäjän asevoimien joukkojen kanssa.129

Päivitettyyn sotilasdoktriiniin on asevoimien rauhan ajan tehtä-

viin lisätty Venäjän ”kansallisten intressien takaaminen arktisella 

alueella”.130 Myöhemmän kehityksen valossa on kiinnostavaa, että 

vielä kesällä 2012 Suomessa vieraillut armeijankenraali Makarov ei 

nähnyt tarvetta ”huomattavalle sotilaalliselle läsnäololle alueella”  

ja hän kiisti julkisuudessa esitetyt väitteet Venäjän aikeista perustaa 

arktisia prikaateja. 131 Kaksi vuotta myöhemmin Venäjä on perustanut 

pohjoisen alueen strategisen johtoportaan ja ryhtynyt toimiin sotilaal-

lisen voiman lisäämiseksi arktisella alueella.132 

Kolmas, Venäjän ja lännen välisten suhteiden kiristymisestä ker-

tova muutos koskee ”terrorismin vastaisen taistelun” määritelmää. 

127  Sotilasdoktriini 2014, 32 (i).

128  Sotilasdoktriini 2014, 39 (h).

129  Pynnöniemi, 2012.

130  Sotilasdoktriini 2014, 32, (s).

131  Makarov 2012. Elokuussa 2006 Venäjä lakkautti Vorkutaan sijoitetun erillisen rajavartio-

osaston sekä useita rajavartioyksiköitä. Perusteluiksi ilmoitettiin näiden yksiköiden 

ylläpidon kalleus verrattuna saavutettuun hyötyyn. Rautala 2013, 15.

132  ”Soveštšanie po voprosu razvitija Vooruzhennyh Sil” [Asevoimien kehittämistä käsittelevä 

tapaaminen], 24.11.2014, Venäjä, Sotsi, urL: http://news.kremlin.ru/news/47061; Venäjän 

Arktisesta politiikasta ks. esim. Rautala 2013; Carlssonja Granholm 2013; Blank 2011; Flake 

2014.

http://news.kremlin.ru/news/47061
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Päivitetyssä sotilasdoktriinissa ”taistelun” maantieteellinen kohdealue 

rajataan selvästi Venäjän alueeseen:

Terrorismin vastainen taistelu Venäjän federaation alueel la ja 

kansainvälisen terroristitoiminnan pysäyttäminen Venäjän 

federaation rajoille133

Sotilasdoktriinin edellisessä versiossa ei vastaavaa rajausta tehty, 

vaan viitattiin yleisesti ”terrorismin vastaiseen taisteluun”. Tämä termi 

on käytössä läntisessä turvallisuuspoliittisessa keskustelussa. Sotilaal-

listen vaarojen määrittelyn yhteydessä todetaan, että globaalit ääriliik-

keet (terrorismi) ja sen uudet ilmenemismuodot muodostavat kasvavan 

uhan tilanteessa, jossa ”kansainvälinen terrorisminvastainen yhteistyö 

ei ole riittävän tehokasta”.134 Sotilasdoktriiniin tuoduista uusista muo-

toiluista voidaan vetää se johtopäätös, että Venäjän johto suhtautuu 

vähintäänkin varauksella kansainvälisiin pyrkimyksiin hillitä terroris-

mia.135 Voidaan kuitenkin olettaa, että Ukrainan konflikti ja Ukrainan 

hallinnon omaksuma tapa nimetä voimatoimet Itä-Ukrainassa ”ter-

rorismin vastaiseksi taisteluksi” tulevat osaltaan lisäämään Venäjän 

haluttomuutta osallistua kansainväliseen yhteistyöhön tällä alueella. 

Eri asia kuitenkin on, miten suuresta muutoksesta käytännössä on 

kysymys. Vaikka Venäjä ilmoittautui syyskuun 2001 terrori-iskujen 

jälkeen ensimmäisten joukossa Yhdysvaltain tueksi, on yhteistyö ter-

rorismintorjunnassa toiminut kangerrellen ja rajoittunut joihinkin 

yksittäisiin hankkeisiin.136 

Edellä todettiin, että liikekannallepanovalmistelua koskeva kohta 

on siirretty sotilasdoktriinin neljännestä pääluvusta kolmanteen pää-

lukuun, eli puolustuksen sotataloudellista turvaamista käsittelevästä 

kokonaisuudesta osaksi sotilaspolitiikkaa. Sisältöön on myös tehty 

joukko muutoksia, joita voidaan lyhyesti kuvailla ”rönsyjen poista-

miseksi”. Enää ei puhuta valmiuksien luomisesta, kehittämisestä tai 

ylläpitämisestä, vaan liikekannallepanovalmistelut kuvataan määrä-

tietoisena ja selkeistä kokonaisuuksista koostuvana toimintana. 

Päivitetyssä sotilasdoktriinissa liikennepanovalmiudella tarkoi-

tetaan ”asevoimien, muiden joukkojen ja elinten, valtiontalouden ja 

133  Sotilasdoktriini 2014, 32 (n).

134  Sotilasdoktriini 2014, 12 (j). Tässä yhteydessä viitataan myös kasvavaan radioaktiivisilla 

tai myrkyllisillä kemiallisilla aineilla tehtävien terroritekojen uhkaan, kansainvälisen 

järjestäytyneen rikollisuuden kasvuun ja laittomaan ase- ja huumekauppaan.

135  Ks. myös Putin, 2012.

136  Hedenskog 2013; Plater-Zyberk 2014.
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federaatiotason valtiohallinnon elinten, Venäjän federaation subjektien 

hallintoelinten, paikallishallintoelinten kykyä toteuttaa liikekannalle-

panosuunnitelmat”137. Huomionarvoista on, että liikekannallepano-

valmiuden parantaminen on nostettu yhdeksi sotilaspolitiikan keskei-

sistä tavoitteista ja se onkin yksi doktriinin läpikulkevista, asevoimien 

eri tehtäviin integroiduista uusista käsitteistä.138 Liikekannallepano-

valmius edellyttää valmisteluja, joiden tärkein tavoite on:

Venäjän federaation, Venäjän federaation subjektien ja pai-

kallishallinnon talouden valmistelu, valtionhallinnon elinten 

ja paikallisen itsehallinnon elinten valmistelu, asevoimien ja 

muiden joukkojen valmistelu valtion puolustamiseen aseel-

lista hyökkäystä vastaan ja valtion ja väestön tarpeiden tyy-

dyttämiseen sodan aikana.139

Liikekannallepanovalmistelujen tehtävien määrää on vähennetty 

(vuoden 2010 doktriinissa yhteensä 14 kohtaa, nyt kahdeksan) ja 

täsmennetty. Maininnat ”sodanajan kirjanpidon organisoinnista” tai 

”suojassa olevan asiakirjavaraston luomisesta ja säilyttämisestä” ja var-

muusvarastojen luomisesta on jätetty pois.140 Yksi mahdollinen selitys 

on, että nämä valmistelut on nyt saatettu päätökseen ja tästä syystä 

mainintaa sotilasdoktriinissa ei enää tarvita. Kyse voi olla myös siitä, 

että sotilasdoktriiniin on poimittu vain kaikkein olennaisimmat teh-

tävät, joita ovat:

Vakaan valtiollisen johtamisen varmistaminen sodan aikana;

Juridisen perustan luominen, joka säätelee taloudellisten ja 

muiden toimenpiteiden käyttöä liikekannallepanon, sotatilan 

ja sodan aikana, sisältäen erityisesti rahoitus- ja luototus-  

ja verotusjärjestelmän ja käteisen rahan käytön; 

Asevoimien ja muiden joukkojen ja elinten tarpeiden sekä 

valtion ja väestön tarpeiden tyydyttäminen sodan aikana;

137  Sotilasdoktriini 2014, 8 (l).

138  Sotilasdoktriini 2014, 18.

139  Sotilasdotkriini 2014, 41.

140  Sotilasdoktriini 2010, (i, l, k).
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Erityisten joukkoryhmittymien muodostaminen, jotka on tar-

koitettu liikekannallepanon yhteydessä liitettäväksi asevoi-

miin tai käytettäväksi Venäjän federaation talouden hyväksi;

Venäjän federaation talouden kyvyn säilyttäminen tasolla, joka 

riittää täyttämään valtion ja väestön tarpeet sodan aikana;

Henkilöstöresurssien ja materiaalis-teknisten resurssien 

lisääminen asevoimille ja muille joukoille ja elimille, talou-

den aloille sodan ajan tehtävien toteuttamiseksi;

Sotatoimien seurauksena tuhoutuneiden tai vahingoit-

tuneiden kohteiden korjaaminen, mukaan lukien asei-

den, sotilas- ja erikoiskaluston valmistukseen tarkoitettu 

tuotantokapasiteetti;

Väestön huoltaminen elintarvikkeilla ja muilla tarvikkeilla 

rajallisten resurssien vallitessa sota-aikana.141

Liikekannallepanovalmisteluja koskevaan kohtaan tehtyjä muu-

toksia täydentää se, että nykyisen sotilasdoktriinin ensimmäi-

seen lukuun käsitteiden yhteydessä määritellään mitä tarkoitetaan 

liikekannallepanovalmiudella. 

141  Sotilasdoktriini 2014, 42 (a-h).
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4. Puolustusteollisuus:  
kehittämisen painopisteet ja ongelmat

Neljäs ja viimeinen pääluku sisältää ”puolustuksen sotataloudellisen 

turvaamisen” perusperiaatteet ja tehtävät. Luvussa eritellään toimet, 

jotka liittyvät asevoimien sotilas- ja erikoiskaluston varustamiseen, 

puolustusteollisen sektorin kehittämiseen sekä sotilaspoliittiseen ja 

sotilastekniseen yhteistyöhön ulkovaltojen kanssa. Isoja linjanmuu-

toksia ei päivitettyyn versioon ole tehty, mutta muutamien täsmen-

nysten ja lisäysten myötä tavoitteet tulevat selkeämmin esiin. Esi-

merkiksi asevoimien varustamisen tavoitetaso kuvataan aiempaa 

yksityiskohtaisemmin. Doktriinin mukaan pitää kehittää uusia täsmä-

asemalleja ja niiden torjuntajärjestelmiä, ilma-avaruuspuolustuksen 

välineitä, viesti- tiedustelu-, johtamis- ja elektronisen sodankäynnin 

järjestelmiä. Lisäksi doktriinissa priorisoidaan miehittämättömien lento-

laitteiden, robotisoitujen iskujärjestelmien, nykyaikaisten kuljetusilma-

voimien, sotilaan henkilökohtaisen suojavarustuksen kehittäminen.142

Lista kuvaa asevoimien erittelemiä tulevaisuuden tarpeita. Kehitys-

prosessin alkupisteenä pidetään yleisesti Venäjän ja Georgian välistä 

sotaa elokuussa 2008, joka toi esiin Venäjän asevoimien aseistuksen 

ja johtamisjärjestelmän puutteet.143 Päivitettyyn sotilasdoktriiniin 

tuodut täsmennykset ovat linjassa Venäjän hallituksen loppuvuodesta 

2010 hyväksymän Sotavarusteiden hankintasuunnitelman (jäljempänä 

varusteluohjelma) kanssa. Arviol ta 22 500 miljardin ruplan (noin 550 

miljardin euron144) arvoisen ja vuoteen 2020 asti ulottuvan suunni-

telman tehtävänä on nostaa merkittävästi Venäjän aseistuksen tasoa. 

142  Sotilasdoktriini 2014, 46 (f). Ks. tämän raportin kappale 1.2.

143  Giles 2011, 9-10; Safronov, Ivan ”Štabnyje mutshenija”, Kommersant Vlast, 6.4.2012.

144  Varusteluohjelman arvo on ilmoitettu vuoden 2010 ruplan kurssilla. 
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Varusteluohjelman rinnalla on käynnistetty laaja puolustusteollisuuden 

uudistus ohjelma, jonka tavoitteena on luoda edellytykset ohjelman 

toteuttamiselle. Viime vuosina julkisissa puheissa on korostettu myös 

puolustusteollisuuden roolia Venäjän innovaatio talouden ja moder-

nisaation veturina. Nämä toisiaan täydentävät tavoitteet on kirjattu 

myös sotilasdoktriiniin. Puolustusteollisuuden kehittämisen tärkein 

tehtävä on:

Varmistaa sen tehokas toiminta maan talouden korkeatek-

nologisena ja monialaisena sektorina, joka pystyy tyydyt-

tämään asevoimien, muiden joukkojen ja elinten ase- ja 

sotilas- ja erikoiskalustotarpeet ja joka varmistaa Venäjän 

federaation strategisen osallistumisen maailmanmarkki-

noilla korkeateknologisilla tuotteilla ja palveluilla.145

Uudella varusteluohjelmalla luodaan Venäjän asevoimille edellytyk-

set globaaliin täsmävaikuttamiseen. Vuoden 2013 lopussa presidentti 

Putin muistutti liittoneuvostolle pitämässään vuosittaisessa puhees-

saan, ettei Venäjä tule koskaan antamaan sotilaallista etulyöntiasemaa 

muille valtioille, vaan tulee vastaamaan poliittisesti ja teknologian 

tasolla kaikkiin eteen tuleviin haasteisiin:

Kenenkään ei pitäisi elätellä illuusioita mahdollisuudesta saa-

vuttaa sotilaallinen etulyöntiasema Venäjään. Me emme tule 

koskaan sallimaan sellaista tapahtuvaksi. Venäjä tulee vastaa-

maan kaikkiin haasteisiin niin politiikan kuin teknologiankin 

saralla. Meillä on kaikki tähän tarvittava potentiaali.146

Puolustusteollisuuden kehittäminen on viime vuosina tapahtunut 

sotilasdoktriinissakin mainittua periaatetta noudattaen eli ”muodos-

tamalla ja kehittämällä suuria tieteellis-tuotannollisia rakenteita”147.  

2000-luvun alussa Venäjällä oli noin 1 700 puolustusteollisuuden 

yritys rekisterissä olevaa organisaatiota. Viimeisten 15 vuoden aikana 

sektori on läpikäynyt useita muutosprosesseja, joiden yhteisenä nimit-

täjänä on ollut pyrkimys yhdistää toimintakykyisimmät ja lupaavim-

mat yritykset ja tutkimuslaitokset isommiksi kokonaisuuksiksi. 

145  Sotilasdoktriini 2014, 52; Sotilasdoktriini 2010, 45.

146  Putin 2013.

147  Sotilasdoktriini 2014, 53 (a); Sotilasdoktriini 2010, 46 (a).
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Vuodesta 2006 lähtien on tärkeimpien puolustusteollisuu-

den keskittymien ympärille muodostettu neljä valtion omista-

maa korporaatiota: yhdistetty lentokoneenrakennuskorporaatio  

(Oboronprom), yhdistetty laivanrakennuskorporaatio (osk), kor-

keaan teknologiaan keskittyvä Rostehnologii-korporaatio (Rostec), 

sekä Oboronservis-korporaatio, joka perustettiin asevoimien huolto-

palveluiden toteuttajaksi. Ydinaseteollisuus on erotettu omaksi eril-

liseksi kokonaisuudekseen ja toimii valtionyhtiö Rosatomin suojissa. 

Venäjä ryhtyi vuonna 2014 valmistelemaan avaruussektorin yritys-

ten keskittämistä yhteen valtionkorporaatioon. Alkuvuodesta 2015 

uutisoitiin, että presidentti Putin kannattaa valtionyhtiö Roskos-

moksen sekä ohjus- ja avaruuskorporaation (oPkk:n) yhdistämis-

tä.148 Puolustusteollisuuden organisointi heijastaa ja heijastuu tässä 

suhteessa hyvin vahvasti Venäjän asevoimien organisointiin. Vuoden 

2011 lopulla perustettiin uutena puolustushaarana ilma- ja avaruus-

puolustuksen joukot (Vko) johon keskistettiin ilma- ja ohjustorjunta, 

ennakko varoitusjärjestelmät sekä avaruuden valvonta.149 Tätä muu-

tosta on jatkettu siten, että Venäjän asevoimiin on vuosien 2015 ja 

2016 kuluessa suunniteltu perustettavaksi uutena puolustushaarana 

ilma-avaruusjoukot (Vks). Uudelleenjärjestely tehdään yhdistämällä 

ilmavoimat (VVs) ja ilma- ja avaruuspuolustusjoukot (Vko).150 Aikai-

semmista yhdistämisistä tiedetään, että joitakin poikkeuksia lukuun 

ottamatta uusien korporaatioiden perustaminen ei ole johtanut mer-

kittäviin parannuksiin yritysten kilpailukyvyssä, tuottavuudessa tai 

teknologisessa osaamisessa.151 

Puolustusteollisuuden toimintakykyä on pyritty parantamaan hel-

pottamalla yksityisten tahojen lainanantoa yrityksille. Sotilasdoktrii-

niinkin kirjattu pääperiaate on kuitenkin säilynyt muuttumattomana.

Se on ”valtion kontrollin säilyttäminen strategisesti merkittävissä 

puolustus teollisuuden organisaatioissa”152. Sektorin kehittämistä 

ohjaavan puolustusteollisen komitean siirtäminen Venäjän hallituksen 

148  ”Putin podderzhal predlozhenie Medvedeva sozdat goskorporatsiju na baze Roskosmosa 

i oPkk” [Putin kannatti Medvedevin ehdotusta luoda valtionkorporaatio yhdistämällä 

Roskosmos- ja oPkk -yhtiöt”, TASS, 21.1.2015, urL: http://tass.ru/kosmos/1711953, 

vierailtu 10.3.2015.

149 Suomen sotilas 2/2012, s. 25, urL: http://www.suomensotilas.fi/sites/default/files/pdfs-

txts/SS_2_12_LoRes.pdf#page=13

150 rIa Novosti, ”Россия создаст воздушно-космические силы в 2015 году”, http://ria.ru/

defense_safety/20150113/1042344381.html.

151  Pynnöniemi (at.all) 2012b; Cooper 2011.

152  Sotilasdoktriini 2014, 53 (f).

http://tass.ru/kosmos/1711953
http://www.suomensotilas.fi/sites/default/files/pdfs-txts/SS_2_12_LoRes.pdf#page=13
http://www.suomensotilas.fi/sites/default/files/pdfs-txts/SS_2_12_LoRes.pdf#page=13
http://ria.ru/defense_safety/20150113/1042344381.html
http://ria.ru/defense_safety/20150113/1042344381.html
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alaisuudesta suoraan presidentinhallinnon alaisuuteen syksyllä 2014 

on konkreettinen esimerkki vallitsevasta ajattelutavasta.153 

Päivitettyyn sotilasdoktriiniin on puolustusteollisuutta koskien 

tehty vain yksi muutos. Tärkeimpien tehtävien listaan on lisätty mai-

ninta puolustusteollisuuden organisaatioiden tuotannollis-teknologi-

sen valmiuden turvaamisesta ”priorisoitujen asetyyppien, sotilas- ja 

erikoiskaluston valmistamiseksi sovitun määrän ja vaaditun laadun 

mukaisesti”154. Muutosta voidaan tulkita kahdella tavalla. 

Yhtäältä puolustusteollisuuden tuotantokyvyn ylläpidon priori sointi 

vahvistaa julkisuudessa annettujen lausuntojen viestiä siitä, että Venä-

jän talouden heikentyvistä tulevaisuudennäkymistä huolimatta varus-

teluohjelma pyritään toteuttamaan suunnitellusti. Toisaalta puolustus-

teollisuuden resurssien priorisointi sotilasdoktriinissa kertoo kilpailun 

kiristymisestä talouden eri sektorien ja niitä ohjaavien intressi ryhmien 

välillä. Puolustus teollisuus voi tarvittaessa vedota sotilasdoktriiniin 

lisättyyn kirjauk seen kamppailussa lisäresurssien kohdistamisesta. 

Sotilasdoktriinista on turha etsiä vastauksia puolustusteollisuutta 

vaivaaviin ongelmiin. Puolustusteollisuus on Venäjällä perinteisesti 

ollut etuoikeutetussa asemassa muihin talouden sektoreihin nähden, 

ja tämä asema on vahvistunut turvallisuustilanteen kiristymisen myötä. 

Se ei kuitenkaan poista sitä tosiseikkaa, että puolustus teollisuuden 

tuotantokyky on alentunut jo vuosien ajan korruption, työvoiman 

saatavuuden, tuotantolinjojen vanhentumisen ja muiden tekijöiden 

johdosta.155 Näihin tekijöihin sotilas doktriinissa ei ole kiinnitetty 

lainkaan huomiota. Päinvastoin, turvallisuus tilanteen kiristyminen 

vuoden 2014 aikana on johtanut tilanteeseen, jossa puolustusteollisuu-

den ongelmat jäävät julkisessa keskustelussa entistä enemmän taka-

alalle. Kiristynyt taloustilanne ei ole johtanut turvallisuussektorille ja 

varustelu ohjelmaan suunnattujen budjettivarojen mittaviin leikkauk-

siin vaan Venäjän poliittinen johto on päinvastoin viestittänyt, että 

aikaisemmista suunnitelmista tullaan pitämään kiinni.156 Julkisuudessa 

153  ”Soveštšanie po voprosu razrabotki proekta gosprogrammy vooruzhenija na 2016-2025 

godu” [Varusteluohjelmaa vuosille 2016-2025 käsittelevä tapaaminen], 19.9.2014, 

Moskova, Kremlin, urL: http://kremlin.ru/news/46589.

154  Sotilasdoktriini 2014, 53 (o).

155  Pynnöniemi (et.all) 2012b, 57.

156 Käytännössä rahoitusta on leikattu yksittäisiltä ohjelmilta ja päätöstä uuden, vuoteen 

2025 ulottuvan varusteluohjelman aloittamisesta on lykätty. ”Finansirovanie kosmitšeskoi 

otrasli v Rossii sokratitsja na 10%” [Avaruusteknologia-alan rahoitusta vähennetään 10%], 

Interfax, 27.1.2015, urL: http://www.interfax.ru/420413; ”Utverzhdenie gosprogrammy 

vooruzhenija perenesli na tri goda” [Päätöstä uudesta varusteluohjelmasta siirretään 

kolmella vuodella], Interfax, 19.2.2015, urL: http://www.interfax.ru/russia/425131.

http://kremlin.ru/news/46589
http://www.interfax.ru/420413
http://www.interfax.ru/russia/425131
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on myös korostettu, että puolustussektoriin kuuluvien yksittäis-

ten yritysten kehitystä ja rahankäyttöä tullaan valvomaan erityi-

sen tiukasti.157 

Sotilaspoliittisesta yhteistyöstä ulkovaltojen kanssa sotilas-

doktriinissa todetaan, että sen tavoitteena on ”strategisen vakau-

den lujittaminen globaalisti ja alueellisesti” ja yk:n peruskirjaa 

noudattaen. Edelleen todetaan, että tavoitteena on ”liittolaissuh-

teen muodostaminen ja sen kehittäminen kTsj:n jäsenvaltioiden 

ja iVy:n jäsenvaltioiden, Abhasian ja Etelä-Ossetian tasavalto-

jen kanssa, ja kumppanuussuhteiden luominen ja kehittäminen 

muiden valtioiden kanssa”158. Abhasian ja Etelä-Ossetian tasa-

valtojen mainitseminen toimii tässäkin yhteydessä lähinnä pyr-

kimyksenä legitimoida näiden Georgiasta irtautuneiden alueiden 

asema; vain muutama valtio on tunnustanut niiden itsenäisyyden.

157 ”Rogozin: sistema zhestkogo kontrolja trat oPk pojavitsja k ijunju” [Puolustusteolli-

sen kompleksin tiukka kontrollijärjestelmä otetaan käyttöön kesäkuuhun mennessä], 

TASS, 18.3.2015, urL: http://ria.ru/defense_safety/20150318/1053165233.html. 

158  Sotilasdoktriini 2014, 55 (b).

http://ria.ru/defense_safety/20150318/1053165233.html
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5.  Sotilasdoktriini tulevaisuuden peilinä 

Venäjän viimeisimpään sotilasdoktriiniin tehtyjen muutosten merki-

tystä arvioitaessa on tarpeen huomioida turvallisuusdiskurssin muutos 

myös pidemmän aikavälin kuluessa. On paikallaan kysyä, miten tar-

kasti sotilasdoktriiniin kirjatut uudet muotoilut heijastelevat Venäjän 

päätöksentekijöiden ajatusmaailmaa ja sitä kautta Venäjän turvalli-

suuspoliittisen päätöksenteon lähtökohtia? Kyse on hyvin moniulottei-

sesta asiasta, johon ei tämän raportin puitteissa voi antaa tyhjentävää 

vastausta. Vertailemalla uuteen sotilasdoktriiniin kirjattuja periaatteita 

ja lähtökohtia muutaman vuoden takaisiin Venäjän turvallisuuspoli-

tiikan ohjausasiakirjoihin voidaan kuitenkin esittää perusteltu arvio 

näiden periaatteiden jatkuvuudesta ja muutoksesta. Seuraavassa tar-

kastellaan lyhyesti kolmea keskeistä159 Venäjän turvallisuus politiikan ja 

sitä koskevan keskustelun muuttujaa, joita ovat globaalin turvallisuus-

ympäristön muutosdynamiikka, Venäjän demokratisoitumiskehityk-

seen liitetyt odotukset sekä Venäjän erityisyyden perustelut. 

Päivitettyyn sotilasdoktriiniin tehty keskeinen muutos on glo-

baalin turvallisuusympäristön kuvaaminen ”eri arvomaailmojen ja 

kehitys mallien” väliseksi kilpailuksi. Vastaava muotoilu löytyy Venä-

jän Kansallisesta turvallisuusstrategiasta, jossa todetaan, että köyhien 

159  Useimmissa aikaisemmissa tutkimuksissa Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa 

tarkastellaan kansainvälisen politiikan realismin koulukunnan käsitteillä, jolloin keskeinen 

tekijä on Venäjän suurvaltaidentiteetti. Toisaalta myös kansainvälisen politiikan konstrukti-

vistisen koulukunnan puitteissa tehtyjen tutkimusten lähtökohtana on tarkastella Venäjän 

suurvaltaidentiteetin rakentumista eri aikoina. Tässä raportissa jättäydymme tämän 

teoreettis-käsitteellisen keskustelun ulkopuolelle ja tarkastelemme turvallisuusdiskurssin 

muutosta aineistolähtöisesti eri aikoina hyväksyttyjä sotilasdoktriineja vertailemalla. Ks. 

esim. Mankoff 2009.
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ja rikkaiden maiden väliset ristiriidat ovat kärjistymässä ja globaalilla 

tasolla käydään kilpailua erilaisten arvoyhteisöjen ja yhteiskunta-

mallien välillä. Aivan uudenlainen geopoliittinen tilanne on synty-

mässä uusien ”taloudellisen kasvun ja poliittisen vetovoiman keskus-

ten hyväksi”, joiksi venäläisessä ajattelussa lasketaan ennen kaikkea 

BriCs-maat. Strategiassa todetaan myös, että globaalin ja alueellisen 

turvallisuusarkkitehtuurin puutteet ja nojaaminen Naton suuntaan 

luovat ”jatkuvasti kasvavan uhan kansainväliselle turvallisuudelle”.160 

Venäjän kritiikki kohdistuu tässäkin yhteydessä kansainvälisen tur-

vallisuusjärjestelmän puutteisiin yleisesti, ja erityisesti Naton toimin-

taan kylmän sodan jälkeen. Nämä muotoilut ovat linjassa Venäjän ulko-

politiikan keskeisten toimijoiden viime vuosina esittämien lausuntojen 

kanssa, joissa on korostunut ajatus Venäjästä eri sivilisaatioi den muo-

dostamien liittoutumien johtohahmona. Esimerkiksi Sergei Karaganov 

on määritellyt Venäjän aseman ”ei-läntisen” (ei kuitenkaan ”lännen-

vastaisen”) maaryhmittymän keskukseksi.161 Tämä lienee neutraalein 

versio sivilisaatioiden eroja korostavasta ajattelutavasta.162 Konkreetti-

simmillaan sivilisaatio-puhe on läsnä Venäjän toimia Ukrainassa puo-

lustavissa kannanotoissa163. Niissä lähdetään sotilasdoktriiniin kirja-

tusta periaatteesta, jonka mukaan Venäjä katsoo oikeudekseen suojella 

Venäjän kansalaisia sekä venäjänkielistä väestöä ”Venäjän federaation 

rajojen ulkopuolella heihin kohdistuvalta aseelliselta hyökkäykseltä”164. 

Kaikkia tämän periaatteen ennakoivan käytön seurauksia emme var-

maankaan ole vielä nähneet. 

Edellä mainittua Kansallista turvallisuusstrategiaa ja sotilasdokt-

riinia valmisteltiin samanaikaisesti ja strategia valmistui touko kuussa 

2009 noin puoli vuotta ennen sotilasdoktriinin hyväksymistä. Helmi-

kuussa 2010 hyväksytyssä sotilasdoktriinissa ei kuitenkaan näy jäl-

keäkään strategiaan kirjatuista globaalia turvallisuusympäristöä mää-

rittävistä ilmiöistä ja dynamiikasta. Toisaalta, sotilasdoktriinista jää 

160  Kansallinen turvallisuuden strategia 2009, 8.

161  Pynnöniemi, 2014b.

162  Sivilisaatiopuhe on näyttävästi esillä vuonna 2013 uudistetussa Venäjän ulko politiikan 

konseptissa.

163 Address by President of the Russian Federation”, 18.3.2014, urL: http://en.kremlin.ru/

events/president/transcripts/20603; ks. myös Forss, Stefan, Lauri, Kiianlinna, Pertti 

Inkinen, Heikki, Hult (2013), The Development of Russian Military Policy and Finland, 

Julkaisusarja 2, Tutkimusselosteita No. 49, Strategian laitos, Maanpuolustuskorkeakoulu, 

urL: http://urn.fi/urN:ISBN:978-951-25-2442-6; Saari, Sinikukka (2014), “Russia’s 

post-Orange revolution strategies to increase its influence in former Soviet republics: 

Public diplomacy po russkii”, Europe-Asia Studies, Vol. 66, No 1.

164  Sotilasdoktriini 2014, 32 (j).

http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/20603
http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/20603
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-2442-6
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puuttumaan kansallisessa turvallisuusstrategiassa turvallisuuspuheen 

rinnalla kulkeva ajatus talouskasvun ja toisaalta kestävän kehityksen 

periaatteiden kunnioittamisen ensisijaisuudesta yhteiskunnallisen 

oikeuden mukaisuuden ja tasapainon saavuttamiseksi. Dokumenttien 

väliset erot kertovat niihin sisäänrakennetuista intressiristiriidoista eri 

toimijoiden ja turvallisuuspolitiikan diskurssien välillä. 

Venäjän turvallisuuspoliittisen ajattelun suunnanmuutosta voidaan 

havainnollistaa vertailemalla 2000-luvulla hyväksyttyjen sotilas-

doktriinien muotoiluja demokratiakehityksen merkityksestä turval-

lisuuspolitiikan viitekehyksessä. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen 

laadittu ensimmäinen Venäjän sotilasdoktriini hyväksyttiin presi-

dentti Boris Jeltsinin ensimmäisellä virkakaudella vuonna 1993. Se 

päivitettiin vasta vuonna 2000, aivan presidentti Putinin ensimmäi-

sen kauden alussa. Viisi vuotta myöhemmin, vuonna 2005, aloitet-

tiin uuden sotilasdoktriinin valmistelu, ja se hyväksyttiin presidentti  

Medvedevin kaudella helmikuussa vuonna 2010. Joulukuussa 2014 

päivitetty sotilasdoktriini on siis sarjassaan neljäs Venäjän sotilas-

politiikan ohjausasiakirja. 

Vertailemalla näitä kolmea viimeisintä sotilasdoktriinia havaitaan, 

että Venäjän sotilaspolitiikan päämääriä ja keinovalikoimaa koske-

vat kuvaukset ovat muuttuneet merkittävästi viimeisten viidentoista 

vuoden aikana. Huhtikuussa 2000 vastavalitun presidentti Putinin 

allekirjoituksella hyväksytyssä sotilasdoktriinissa todettiin, että ”val-

tion tärkein tehtävä on turvata Venäjän sotilaallinen turvallisuus”. Teh-

tävän onnistuminen voitiin sotilasdoktriinin mukaan taata:

Rakentamalla demokraattinen oikeusvaltio, toimeenpane-

malla sosioekonomisia uudistuksia, vahvistamalla yhdenver-

taista kumppanuutta, keskinäistä yhteistyötä ja hyviä naa-

puruussuhteita kansainvälisissä suhteissa, luomalla yhteinen 

ja kaikenkattava kansainvälisen turvallisuus järjestelmä, 

sekä lujittamalla yleismaailmallista rauhaa.165

Tämä määritelmä kuvaa hyvin sen aikaista keskustelua Venäjän tär-

keimmistä sisä- ja ulkopoliittisista päämääristä. Turvallisuus uhkina 

nähtiin toisaalta alueelliset vaatimukset Venäjää kohtaan sekä yrityk-

set ”sivuuttaa Venäjän intressit kansainvälisen turvallisuuden kysy-

myksissä”. Ongelmana nähtiin myös pyrkimykset vastustaa Venäjän 

165  ”Voennaja doktrina rf” [Venäjän federaation sotilasdoktriini], hyväksytty presidentin 

ukaasilla N706, 21.4.2000, 7.
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kansainvälistä asemaa yhtenä moninapaisen maailmanjärjestelmän 

keskuksena. Turvallisuusuhkien käsittelyn yhteydessä viitattiin myös 

sen aikaiseen keskeiseen turvallisuuspolitiikan käsitteeseen ja todettiin, 

että ”humanitaaristen interventioiden” toteuttaminen ilman yk:n man-

daattia muodostaa ulkoisen turvallisuus uhan Venäjälle.166 Olennaista 

kuitenkin on, että tässä dokumentissa Venäjän poliittisen järjestelmän 

demokratisoituminen ja talousuudistusten läpivieminen määriteltiin 

osaksi Venäjän sotilaallisen turvallisuuden takaamisen keinovalikoimaa.

Seuraavassa, vuonna 2010 hyväksytyssä sotilasdoktriinissa sotilas-

politiikan tavoitteenasettelu on keskeisiltä osiltaan muuttunut. Muu-

toksen taustalla lienee kansalliseen turvallisuuden strategiaan kir-

jattu lähtökohta, jonka mukaan Venäjä on läpikäynyt poliittisen ja 

sosio ekonomisen järjestelmänmuutoksen ja nujertanut siitä johtuneet 

ongelmat.167 Venäjän voimien palautumista korostava tulkinta on siir-

retty sotilasdoktriiniin eikä siinä enää viitata demokraattisen oikeusval-

tion periaatteisiin tai talou dellisten uudistusten tärkeyteen. Sen sijaan 

konflikteja hillitsevänä tekijänä esiin nostetaan asevoimien kehittämi-

nen. Sotilaspolitiikan tavoitteena uuden muotoilun mukaan on: 

Asevarustelukilvan estäminen, sotilaallisten konfliktien hil-

litseminen ja ennakolta estäminen, sotilaallisen organisaa-

tion sekä asevoimien ja muiden joukkojen sekä tuhoamis-

välineiden sotilaallisen organisaation, käyttömuotojen ja 

-tapojen kehittäminen tavoitteena taata Venäjän federaation 

puolustus ja turvallisuus ja myös sen liittolaisten edut.168

Nykyisestä sotilasdoktriinista on puolestaan poistettu viittaus ase-

varustelukilvan estämiseen. Muotoilun merkitystä tulee arvioida suh-

teessa Venäjän toimeenpanemiin päätöksiin tässä asiassa.169 

Edellä on osoitettu, miten sotilasdoktriinin tasolla demokraatti-

sen yhteiskuntajärjestelmän asemointi osaksi turvallisuus politiikkaa 

on vaihtunut asevoimien kehittämistä puoltaviin argumentteihin. 

Samanaikaisesti turvallisuuspoliittisessa ajattelussa on vahvistunut 

käsitys ”Venäjän erityisyydestä” suhteessa muihin maailmanpolitii-

kan toimijoihin ja läntiseen turvallisuusdiskurssiin. Kyse on hyvin 

166  Sotilasdoktriini 2000, 5.

167  Kansallinen turvallisuuden strategia 2009, 1.

168  Sotilasdoktriini 2010, 17.

169  ”Zajavlenie rukovoditelja delegatsii rf, A.Ju. Mazura…” [Venäjän delegaation A. Ju. Mazu-

ran lausunto…], 10.3.2015, Itävalta, Wien, urL: http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/

df4749F53Cf96B4043257E040058061A; ks. myös Anthony 2015.

http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/DF4749F53CF96B4043257E040058061A
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/DF4749F53CF96B4043257E040058061A
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perustavanlaatuisesta muutoksesta, joka näkyy niin talouspoliittisessa, 

sosiaalis-kulttuurisessa kuin turvallisuuspoliittisessakin keskustelus-

sa.170 Tämän raportin tavoitteiden kannalta kiinnostavaa on se, miten 

tämä kysymys oli esillä presidentti Putinin kolmannen presidentti-

kauden alla keväällä 2012 julkaistuissa artikkeleissa. Niiden pohjalta 

muotoiltiin presidentin käskyt, jotka käytännössä vastaavat Venäjän 

hallitusohjelmaa. 

 Putinin keskeinen viesti oli Venäjän historiallisen erityis aseman 

korostaminen: ”Meillä on todella ainutlaatuinen historia. Ja me tukeu-

dumme vahvasti mentaliteettiin, kulttuuriin ja identiteettiin, jotka 

ovat vain ja ainoastaan meidän.”171 Nämä ajatukset yhdistettiin ideaa-

liin sotilaallisesti ja taloudellisesti muista maista riippumattomasta 

Venäjästä. Nämä ajatukset eivät sinänsä olleet uusia, vaan ne ovat 

olleet läsnä venäläisessä ulkopoliittisessa retoriikassa koko 2000-

luvun. Erityisen näistä teksteistä teki kuitenkin se, että niissä Putin 

rakensi myyttiä Venäjän asevoimista ”Venäjän valtion pelastajana” 

1990-luvun sekasortoisena aikana. Sanomalehti Rossijskaja gazetassa 

helmikuussa 2012 julkaistussa artikkelissa Putin kuvasi asevoimien 

alasajon katastrofaalisia seurauksia maan puolustuskyvylle. Kirjoi-

tuksessa korostettiin asevoimien nykyisten uudistusten läpiviemisen 

tärkeyttä. Olennaista on, että tämä tavoite yhdistettiin hyvin negatii-

viseen käsitykseen Venäjästä heikkona toimijana.

Taloudellisten ja muiden mullistusten keskellä on aina houku-

tus ratkaista omat ongelmat muiden kustannuksella, painos-

tuksen ja voimankäytön kautta. Ei ole yllättävää, että jotkut 

ovat ehdottaneet globaalisti merkittävien resurssien vapaut-

tamista suvereenien valtioiden kontrollista, ja että tämä 

kysymys esitetään ikään kuin itsestään selvänä asiana.172

Putinin turvallisuuspoliittisessa ajattelussa Venäjän erityisyys kul-

minoituu lopulta kysymykseen valtion kyvystä kontrolloida luon-

nonvarojen käyttöä. Suvereeniutta korostava retoriikka yhdistyy 

käytännön tasolla valtio-omisteisia yhtiöitä suosivaan luonnonvara-

politiikkaan. Turvallisuusdiskurssin tasolla kiinnostavaa on kasvava 

kuilu sinänsä varsin pragmaattisten tavoitteiden ja Venäjän erityisyyttä 

korostavan ajattelumallin välillä. 

170  Yanov 1987.

171  Putin 2012a.

172  Putin 2012b.
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6.  Lopuksi

Tässä raportissa on yksilöity Venäjän joulukuussa 2014 hyväksyttyyn 

sotilas doktriinin tehdyt keskeiset muutokset sekä arvioitu niiden mer-

kitystä Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta. Analyysin 

keskeinen johto päätös on, että päivitystyön tuloksena sotilasdokt-

riini on viritetty kriisiajan tarpeisiin. Yksi eniten muutoksia ja selven-

nyksiä läpikäynyt kohta on liikekannallepanovalmiuden parantami-

nen: Venäjä valmistautuu puolustamaan omaa aluettaan mahdollista 

ulkoista sotilaallista uhkaa vastaan.173

Muutosten merkitystä arvioitaessa ei voida sivuuttaa sitä tosiseik-

kaa, että sotilasdoktriinin päivitystyö suoritettiin erittäin nopealla 

aikataululla ja ajankohtana, jolloin Venäjän ja Ukrainan välillä on käyn-

nissä vakava konflikti. Tämä tausta näkyy erityisesti päivitetyn sotilas-

doktriinin kansainvälisen politiikan yleistilanteen kuvauksessa sekä 

ulkoisten sotilaallisten vaarojen ja Venäjän sisäisen vakauden välistä 

dynamiikkaa korostavissa muotoiluissa. 

Aiemmasta sotilasdoktriinista poiketen Venäjä varaa itselleen oikeu-

den arvioida, muodostuuko jostakin lähinaapureiden valtionhallinnosta 

uhka Venäjän kansallisille intresseille.174 Erikseen viitataan tässä yhte-

ydessä hallintoihin, jotka on perustettu ”laillisen valtiovallan kukis-

tamisen seurauksena”. Ei liene epäilystä, että tässä viitataan Ukrainan 

väliaikaiseen hallitukseen ja syksyllä 2014 parlamenttivaalien jälkeen 

muodostettuun Arseni Jatsenjukin hallitukseen. Päivitetystä sotilas-

doktriinista löytyy muitakin vastaavantyyppisiä muotoiluja, joiden 

173  Sotilasdoktriini 2014, 18. Ks. myös kappale 3.1.

174  Sotilasdoktriini 2014, 12 (m). Edellä (alaviite 19) on jo viitattu ns. Ivanovin doktriiniin,  

jossa käytännössä sama asia ilmaistaan vähemmän kärjekkäästi.
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merkitys avautuu Venäjän Ukrainan konfliktin aikana tekemien valin-

tojen kautta. Toisin sanoen, sotilasdoktriiniin tehtyjen päivitysten tar-

koituksena on vahvistaa Venäjän tulkintaa konfliktin syy-seuraussuh-

teista sekä yleensä legitimoida konfliktille annettuja merkityksiä. 

Eri asia on, miten sotilasdoktriinin lukeminen auttaa Venäjän tule-

van päätöksenteon ennakoimisessa. Päivitetyn doktriinin lukijalle 

syntyy helposti mielikuva, että asevoimien organisaation uudistami-

sessa on siirrytty kehittämisestä uusien toimintamuotojen prosessoin-

tiin ja integrointiin osaksi arkista työtä. Toiminnan suuntaa ja sen eri 

muotoja koskevia periaatteita on myös kautta linjan täsmennetty. Näin 

ollen sotilasdoktriini ilmaisee vahvan tahtotilan asevoimien uudistus-

ten ja siihen liittyvien muiden toimen piteiden loppuunsaattamiseksi. 

Jos taas tarkastellaan jo tehtyjä päätöksiä ja niiden toimeenpanoa 

esiin nousee joukko ongelmia, joiden ratkaisemiseksi ei sotilasdoktrii-

nista löydä vastauksia. Esimerkiksi varusteluohjelman toteuttaminen 

suunnitellussa mittakaavassa edellyttää mittavia muutoksia nykyi-

siin käytäntöihin. Venäjän päätöksentekojärjestelmä ei tällä hetkellä 

kykene viemään läpi uudistuksia, joita tarvitaan puolustusteollisuuden 

ja yleensä talouden modernisoimiseksi. Tätäkin ongelmallisempaa on, 

että talouden kasvu odotusten varaan rakennettu varusteluohjelma on 

epärealistisella pohjalla Venäjän talouskasvun tyrehdyttyä. Tästä huoli-

matta Venäjän valtionjohto on toistuvasti vakuuttanut, että varustelu-

ohjelma tullaan toteuttamaan suunnitellusti. 

Muutoksen suunta näyttää tässä raportissa suoritetun sotilasdoktrii-

nien vertailun pohjalta kiistattomalta. Venäjän poliittisen järjestelmän 

muutosta lähtökohtaisesti korostavasta muotoilusta on luovuttu ja sen 

sijaan sotilaspolitiikan keskiössä on asevoimien kehittäminen ja liikekan-

nallepanovalmiuden nosto. Venäjän suorittama Krimin niemi maan miehi-

tys keväällä 2014 on puolestaan konkreettinen osoitus Venäjän kyvystä ja 

halusta käyttää sotilaallista voimaa omien päämääriensä saavuttamiseksi. 

On kuitenkin tärkeä muistaa, etteivät sotilasdoktriinin tapaiset asia-

kirjat sellaisenaan peilaa tulevaisuutta. Vuoden 2000 versio sotilas-

doktriinista on hyvä muistutus tästä. Siihen kirjattu periaa te demokra-

tian ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisesta eivät estäneet näiden 

instituutioiden heikentymistä 2000-luvun kuluessa. On myös tärkeä 

huomioida, että sotilasdoktriini on eräänlainen pöytäkirja, johon ase-

voimien johto ja sitä lähellä olevat intressipiirit ovat kirjanneet omat 

toiveensa hallinnollisten ja taloudellisten resurssien suuntaamisesta. 

Ennen kaikkea sotilasdoktriiniin tehtyjä muutoksia tulee arvioida 

suhteessa laajempaan turvallisuuspoliittiseen keskusteluun ja Venäjän 

valtion johdon toimiin niin sisä- kuin ulkopolitiikan alueilla.
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