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TIIVISTELMÄ 

Venäjä aloitti 24. helmikuuta 2022 sen ”sotilaalliseksi erikoisoperaatioksi” nimittämän 
hyökkäyksen Ukrainaan. Tässä työpaperissa luodaan kuvaus venäläisen sotatieteellisen 
käsitteistön avulla Venäjän hyökkäyksen alkuperäisen toteutuksen suunnitelmasta 
strategisena hyökkäysoperaationa. Työpaperin tavoitteena on selventää mahdollisim-
man tarkasti venäläisen käsitteistön avulla strategisen hyökkäysoperaation alustavaa 
tavoitetta, hyökkäyksen rakennetta ja maaoperaatioiden toteutusta. 

Toisessa luvussa määritetään työpaperille keskeiset sotatieteelliset käsitteet. Käsiteana-
lyysi tukee havaintojen luokittelua parhaalla mahdollisella tavalla ja luo samalla työpa-
perin teoreettisen viitekehyksen. Kolmannessa luvussa luodaan tulkinta Venäjän 
hyökkäysoperaation strategisesta tavoitteesta Venäjän hallinnon julkisia kannanottoja 
hyödyntäen. Strategisen tavoitteen tarkastelu osoittaa, että Venäjän ylimmän poliitti-
sen johdon viestinnästä luettavissa olevat sotilaalliselle erikoisoperaatiolle asetetut ta-
voitteet ovat olleet ylimitoitetut suhteessa käytettävissä olevaan sotilaalliseen voimaan. 
Neljännessä luvussa tarkastellaan hyökkäyksen toteumaa maaoperaatioiden osalta em-
piirisiin havaintoihin nojaten. Viidennessä luvussa kootaan työpaperin keskeiset pää-
telmät. 

Hyödynnämme työpaperin aineistona pääosin ukrainalaisia ja venäläisiä alkuperäisläh-
teitä. Aineiston pohjalta luodaan tulkinta maaoperaatioiden toteumasta yhtymätasolla 
julkisista lähteistä kerätyn aineiston mahdollistamalla tarkkuudella. Työpaperin aineis-
ton pohjalta tehdään strategiaan ja operaatiotaitoon liittyviä havaintoja. Työpaperin 
päätelmät luovat pohjan taktiikan jatkotutkimukselle. Taktisia ja taisteluteknisiä yksi-
tyiskohtia on haastavampaa löytää aineistosta, mutta työpaperimme luo hyvät lähtö-
kohdat niiden syventämiselle jatkotutkimuksessa. Tutkimus rajautuu tässä vaiheessa 
maavoimien operaatioihin, mutta sitä on perusteltua jatkaa meri- ja ilmaoperaatioiden 
tarkasteluun.  

Tuloksena esitämme strategiselle hyökkäysoperaatiolle keskeisten käsitteiden määri-
telmät. Selvennämme lisäksi hyökkäykseen osallistuneiden joukkojen kokoonpanoa ja 
maavoimien operaatioiden toteutusta. Käsitemaailma luo edellytykset maavoimien 
operaatioiden toteuman käyttöperiaatteiden arvioinnille sotataidollisen tiedon tuotta-
miseksi. Työpaperissa esitämme alustavia sotataidollisia arvioita operaation toteutu-
masta jatkotutkimuksen suuntaamiseksi. 

 

Asiasanat: asevoimien strategiset toimet, strateginen tavoite, strateginen operaatio, Venäjä,       
Ukraina, strategia, käsiteanalyysi, tapaustutkimus, maavoimat 
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SUMMARY 

Russia started the large-scale invasion of Ukraine it calls the “special military opera-
tion” on the 24th of February 2022. This article conceptualises the initial implemen-
tation of the attack as a strategic offensive operation. The article aims to clarify 
through the concepts of Russian military science the initial objectives of the operation, 
structure of the operation and the implementation of the ground forces operations.  

The second chapter of the article begins by defining the required key concepts origi-
nating from Russian military sciences. The following conceptual analysis creates the 
theoretical framework that supports classifying the empirical source material in the 
best possible way. The third chapter focuses on interpreting the strategic objective of 
the operation utilizing public political sources. The evaluation of the strategic objec-
tive shows that the goals set in the speeches of the Russian political elite are over 
scaled in relation to the available Russian military capabilities. The fourth chapter 
analyses the implementation of the operation based on the empirical source material. 
The fifth chapter offers concluding remarks.  

As the source material of the working paper we utilise Ukrainian and Russian primary 
sources. The source material is all publicly available. Based on the source material we 
create an interpretation of the implementation of the ground forces operations with 
good accuracy. Based on the source material we also offer preliminary insights related 
to strategy and operational art. Remarks of the article also create a basis for further 
research in the field of tactics. Tactical and military-technical insights are more diffi-
cult to locate in the source material of the article, but the article provide groundwork 
for further research. The research conducted at the current stage is limited to the 
implementation of ground forces operations, but it is justified to continue the research 
to exploring the implementation of navy- and air operations.  

As the results of the article we present the defining concepts of the strategic offensive 
operation. We also interpret the structure and the implementation of the ground 
forces’ operations in the initial stage of the offense. The developed conceptual frame-
work creates possibilities for further evaluation of ground forces doctrinal use to gain 
additional knowledge in the field of operational art. Finally, we provide initial evalua-
tions of the implementation to provide grounds for further research in the field of 
operational art. 

 

Keywords: strategic actions of the armed forces, strategic objective, strategic operation, Russia, 
Ukraine, strategy, conceptual analysis, case study, ground forces 
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1. JOHDANTO 

Venäjä aloitti torstaina 24. helmikuuta vuonna 2022 YK:n peruskirjaa ja kansainvälistä 
oikeutta rikkovan sotilaallisen hyökkäyksen Ukrainaan. Sotilaallisilla toimillaan Venäjä 
uhkasi Ukrainan itsenäisyyttä, suvereniteettia, itsemääräämisoikeutta ja rikkoi jälleen 
Ukrainan alueellista koskemattomuutta.  

Venäjän aloittama hyökkäys on kokonsa puolesta suurin sotilaallinen operaatio, jonka 
Venäjän asevoimat on olemassaolonsa aikana toteuttanut. Ukrainaan hyökänneen 
strategisen yhtymän1 kokoonpanoon lukeutuivat käytännössä kaikki sotilaspiirien yh-
distetyt strategiset johtoportaat joukkoineen ja maahanlaskujoukot. Myös strategiset 
ohjusjoukot nostivat valmiuttaan operaation ensimmäisten päivien aikana. 

Tämän työpaperin tarkoituksena on luoda kokonaiskuva strategisella tasolla hyök-
käysoperaatiosta. Samalla työpaperin tavoitteena on tarjota työkaluja Venäjän asevoi-
mien strategisen toiminnan ja myös strategisen tason harjoittelun yksityiskohtaisem-
maksi tarkastelemiseksi. Työpaperi on ajallisesti rajattu tarkastelemaan operaation to-
teumaa ja poliittisia lähteitä noin yhden kuukauden ajalta (21.2.–1.4.2022). Aikarajauk-
sen perusteena on Venäjän sotilaallisten toimien keskeytyminen Kiovan suunnassa 
maaliskuun 2022 lopussa, jolloin viimeistään poikettiin alkuperäisestä suunnitelmasta.  

Työpaperin päätutkimuskysymys on: millainen on Venäjän asevoimien Ukrainaan 
vuonna 2022 kohdistaman strategisen hyökkäysoperaation kokoonpano ja suunniteltu 
toteutus operaation alkaessa? 

Varsinaisen päätutkimuskysymyksen lisäksi on asetettu myös päätutkimuskysymystä 
tukevia ja täydentäviä alakysymyksiä: 

1. Mitkä ovat operaatioon liittyvät keskeisimmät venäläiset sotatieteelliset käsit-
teet ja niiden määritelmät?  

2. Mikä oli operaatiolle asetettu alkuperäinen strateginen tavoite ja miten se 
muuttui operaation edetessä? 

3. Millä rakenteella ja miten Venäjä käytti maajoukkojaan operaation toteutuk-
sessa?  

Ennen yllä mainittuihin kysymyksiin vastaamista, työpaperin taustalle on luotu työhy-
poteesi, joka on samalla työpaperin käsitteellinen kehys. Työhypoteesi on, että Venä-
jän asevoimien toteuttama operaatio on venäläisen sotilaskäsitteistön mukainen stra-
teginen operaatio ja erityisesti sen alakäsitteen mukainen strateginen operaatio man-
nersotatoiminäyttämöllä.  

Venäläisessä sotatieteellisessä keskustelussa (Voennaja Mysl, Vestnik Akademii 
Voennykh Nauk) on kirjoitettu vähän viime vuosina suoraan strategisen operaation 

                                              
1 ”Strateginen yhtymä – asevoimien joukkoryhmittymä (koalition kokoonpanossa – yhdistyneet asevoimat) sotatoiminäyttämöllä 
strategisten tehtävien suorittamista varten. Voi sisältää muutaman rintaman, armeijan, armeijakunnan ja myös operatiivisesti 
alistettuja asevoimien puolustushaarojen ja aselajien yhtymiä, joukko-osastoja ja erityistarkoituksen joukkoja.” ”ОБЪЕДИ-
НЕНИЕ”, 2021, http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=7377@morfDictionary. 



 

2 

käsitettä koskevia artikkeleita. 2 Nämä artikkelit ovat kuitenkin luoneet pohjan länsi-
maalaiselle tutkimukselle aiheesta.3 Työpaperissa tarkastelemme aihetta uudesta näkö-
kulmasta aiemmasta länsimaalaisesta tutkimuksesta poiketen käsiteanalyyttisenä ta-
paustutkimuksena. Työpaperi on siis lisäksi keskustelunavaus aihepiiriin. Työpape-
rissa esitämme käsitteen strateginen operaatio tarjoavan merkittävän lähtökohdan Ve-
näjän toteuttaman laajamittaisen hyökkäyksen toteutuksen selittämiseen. Jatkotutki-
muksessa on tärkeää selvittää, miltä keskustelu strategisen operaation käsitteestä näyt-
täytyy suhteessa venäläiseen sotatieteelliseen keskusteluun sodankäynnin luonteen 
muutoksesta. 

Työpaperin rakenne ja aineisto ovat seuraavat. Työpaperin toisessa luvussa valotetaan 
työpaperin teoreettista viitekehystä tuoden samalla esiin keskeisin käsitteistö käsite-
analyysin avulla. Toisen luvun aineiston muodostavat Neuvostoliiton yleisesikunta-
akatemian luentomateriaali, venäläiset sotilassanakirjamääritelmät ja Dimitri Rogozi-
nin toimittama epävirallinen sotilaspoliittinen sanakirja vuodelta 2004. Kolmannessa 
luvussa tarkastellaan operaatiolle asetettua strategista tavoitetta. Kolmannen luvun ai-
neisto muodostuu Kremlin sivuilla 21.2.–1.4.2022 julkaistuista Venäjän federaation 
presidenttiin yhdistetyistä tiedotteista sekä niitä täydentävistä lähteistä. Neljännessä 
luvussa toteutetaan tapaustutkimus päätutkimuskysymykseen vastaamiseksi. Luvussa 
kuvataan kokoonpano ja strategisen operaation toteutus sen osalta, miten strategista 
tavoitetta lähdettiin tavoittelemaan. Neljännen luvun aineisto muodostuu pääosin uk-
rainalaisesta uutisoinnista sekä Telegram-pikaviestinsovelluksessa julkaistuista vies-
teistä. 

  

                                              
2 Eastview-tietokannan haku ” "стратегическ* операц*" ” aikarajauksena 2010–2022 tuo esiin 4 artikkelia, 
joissa käsitellään erityisesti strategisia operaatioita.  
3 Keskeisiä länsimaalaisia tutkimuksia ovat: Clint Reach, Alexis A. Blanc, and Edward Geist: Russian Military 
Strategy: Organizing Operations for the Initial Period of War. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2022. 
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA1233-1.html  
Michael Kofman, Anya Fink, Dmitry Gorenburg, Mary Chesnut, Jeffrey Edmonds, and Julian Waller: Russian 
Military Strategy: Core Tenets and Operational Concepts. CNA 2021. https://www.cna.org/re-
ports/2021/10/Russian-Military%20-Strategy-Core-Tenets-and-Operational-Concepts.pdf  
Michael Kofman, Anya Fink, Jeffrey Edmonds: Russian Strategy for Escalation Management: 
Evolution of Key Concepts. CNA 2020. https://www.cna.org/archive/CNA_Files/pdf/drm-2019-u-
022455-1rev.pdf  
Dave Johnson: Russia’s Conventional Precision Strike Capabilities, Regional Crises, and Nuclear Thresholds. 
Center for Global Security Research 2018. https://cgsr.llnl.gov/content/assets/docs/Precision-Strike-Capa-
bilities-report-v3-7.pdf 
Johan Norberg: Training for War Russia’s Strategic-level Military Exercises 2009–2017. FOI 2018.  

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RRA1233-1.html
https://www.cna.org/reports/2021/10/Russian-Military%20-Strategy-Core-Tenets-and-Operational-Concepts.pdf
https://www.cna.org/reports/2021/10/Russian-Military%20-Strategy-Core-Tenets-and-Operational-Concepts.pdf
https://www.cna.org/archive/CNA_Files/pdf/drm-2019-u-022455-1rev.pdf
https://www.cna.org/archive/CNA_Files/pdf/drm-2019-u-022455-1rev.pdf
https://cgsr.llnl.gov/content/assets/docs/Precision-Strike-Capabilities-report-v3-7.pdf
https://cgsr.llnl.gov/content/assets/docs/Precision-Strike-Capabilities-report-v3-7.pdf
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2. KESKEISIMMÄT KÄSITTEET  

Työpaperissa esitämme Venäjän 24. helmikuuta 2022 aloittaman hyökkäyksen venä-
läisestä sotatieteellisestä käsitemaailmasta käsin strategisena hyökkäysoperaationa.  

Tässä luvussa määritetään strategisen hyökkäyksen käsite ja siihen läheisesti kytkeyty-
vät muut venäläisen sotatieteen käsitteet. Käsiteanalyysi pohjautuu julkisiin virallisiin 
määritelmiin venäläisessä sotilassanakirjakirjallisuudessa. Kyseistä kirjallisuutta on täy-
dennetty myös muulla lähteistöllä.4 

Perustason käsiteanalyysillä tarkoitetaan tässä työpaperissa sitä, että kirjoittajat on 
kohdistaneet kiinnostuksensa Venäjän asevoimien strategisiin operaatioihin liittyviin 
ilmiöihin ja erittelevät niitä käsitteellisellä tasolla, selvittäen tieteellisesti, mitä keskei-
simmät käsitteet ovat ja mitä niillä tarkoitetaan.5 

Työpaperissa seuraamme pitkälti Juha Näsin vuonna 1980 hahmottelemia ajatuksia 
käsiteanalyysista, joka muodostuu neljästä vaiheesta. Ensimmäinen vaihe on tietopoh-
jan muodostaminen, jossa tarkastellaan, ketkä ovat aiemmin pohtineet kohdetta ja sen 
lähialueita sekä millaisia tuloksia on saavutettu. Toisessa vaiheessa tapahtuu ulkoinen 
analyysi, jonka aikana erotellaan tarkastelun alle otettu käsitteistö muista lähisukuisista 
käsitteistä ja paikannetaan ne yläkäsitteisiinsä nähden. Kolmannessa sisäisen analyysin 
vaiheessa otetaan esille useanlaisia näkemyksiä samasta käsitteestä, pohtien ja eritellen 
niitä. Viimeisessä neljännessä päätelmien muodostamisen vaiheessa hyväksytään tai 
muutetaan entisiä käsitteitä tai muodostetaan uusia.6 

Yllä mainitut venäläisen sotataidon ja tarkemmin sanottuna strategian teorian käsitteet 
muodostavat samalla työpaperin teoreettisen viitekehyksen. Kyseisellä käsitteistöllä 
on tavoitteena tehdä tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä, strategisesta hyök-
käysoperaatiosta, mahdollisimman ymmärrettävä. Tähän liittyy olennaisesti neljännen 
luvun tavoite hahmottaa lähdeaineistosta tehdyistä empiirisistä havainnoista muiden 
muassa säännönmukaisuuksia ja periaatteita sotataidon strategisessa kokoluokassa. 

Teoreettisen viitekehyksen ja samalla käsiteanalyysin kantakäsitteenä voidaan pitää kä-
sitettä Venäjän federaation asevoimien käyttömuodot (ven. формы применения 
Вооруженных Сил Российской Федерации), jotka jakautuvat nykymäärittelyssä 
rauhan aikana rauhaturvatoimintaan ja joukkojen (voimien) erikoisoperaatioihin sisäi-
sissä aseellisissa konflikteissa ja sodan aikana Venäjän federaation asevoimien strate-
gisiin toimiin. Asevoimien käyttömuotojen erityismuotoja ovat rauhan ja sodanaikana 
sotilaallinen pidäke ja strateginen ryhmittäminen. Asevoimien strategiset toimet osana 
asevoimien käyttömuotoja ovat nykyään määritetty seuraavasti: 

”Asevoimien strategiset toimet ovat asevoimien käyttömuoto sodassa, käsittäen strategis-
ten tavoitteiden saavuttamiseksi suoritettavien peräkkäisten tai samanaikaisten 
strategisten operaatioiden tavoitteen, tehtävän, paikan sekä ajan mukaan koordinoitujen ja 

                                              
4 Tuomo Takala ja Anna-Maija Lämsä, ”Tulkitseva käsitetutkimus organisaatio- ja johtamistutkimuksen tutki-
musmetodologisena vaihtoehtona”, Liiketaloudellinen Aikakauskirja 2001, nro 3 (2001): 372, 386. 
5 Juha Näsi, ”Ajatuksia käsiteanalyysista ja sen käytöstä taloustieteessä”, A2: Tutkielmia ja raportteja 11 (Tam-
pereen yliopisto: Yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitos, 1980), 18. 
6 Näsi, 12. 
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toisiinsa liittyvän kokonaisuuden. Suoritetaan muodoissa: strategiset operaatiot so-
tatoiminäyttämöillä; strateginen ilma-avaruusoperaatio strategisessa 
ilma-avaruussuunnassa; ydinasevoimien strateginen operaatio.”7  

Yllä esitetystä määritelmästä johdettuna työpaperissa keskitytään tarkastelemaan Ve-
näjän toteuttamaa hyökkäystä erityisesti käsitteiden strateginen tavoite, strateginen 
operaatio, strateginen operaatio sotatoiminäyttämöllä sekä strateginen operaatio man-
nersotatoiminäyttämöllä valossa. 

Käsitteiden päälähteenä on käytetty Venäjän puolustusministeriön internet-sivustolla 
olevaa sotilasensyklopedista sanakirjaa. Päivitysaikaleimojen puutteista huolimatta si-
vustolla löytyy erittäin todennäköisesti ajantasaisin virallinen käsitteistö määritelmi-
neen. Niiden käsitteiden osalta, joista ei ole löydettävissä julkisia määritelmiä, on käy-
tetty täydentävästi julkisia Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun https://www.cia. 
gov/readingroom/historical-collections -sivustolla julkaisemia tiedusteluraportteja.  

Teknisesti tarkasteltuna lähteet eivät muodosta homogeenista kokonaisuutta, mikä 
johtuu tiettyjen käsitteiden julkisten määritelmien puuttumisesta. Lähteiden alkuperät 
ovat siis erilaiset, mutta tätä on pyritty korjaamaan käyttämällä lähteitä, joiden voi olet-
taa olevan tietosisältöjensä puolesta mahdollisimman luotettavia. Tämä on lisäksi pa-
kottanut työpaperin tekijöitä laatimaan käsiteanalyysin avulla kahden keskeisimmän 
käsitteen määritelmät. Seuraavissa alaluvuissa esitetään keskeisimpien käsitteiden vi-
rallisia nykymääritelmiä niiltä osin kuin ne ovat löydettävissä.  

2.1 Strateginen tavoite 

Alla näkyvä nykymääritelmä on löydettävissä Venäjän puolustusministeriön sivustolta. 

”Strateginen tavoite on sotatoimien tavoiteltu (suunniteltu) lopputulos 
sodassa, kampanjassa sekä strategisessa operaatiossa, jonka saavut-
taminen johtaa toivottuun kehitykseen tai sotilaspoliittisen ja strategisen tilanteen 
perinpohjaiseen muutokseen, edistää sodan menestyksellistä edelleen käymistä ja sen 
voittoisaa päättämistä. Määrittelee valtion (valtiokoalition) poliittinen ja sotilaalli-
nen johto. Strategisen tavoitteen valinta riippuu sotilaspoliittisesta tilanteesta globaa-
lissa ja alueellisessa kokoluokassa, strategisesta tilanteesta sotatoiminäyttämöllä ja 
erillisissä strategisissa suunnissa ja niiden fyysismaantieteellisistä erityispiirteistä, 
kamppailun vastapuolen valtioiden sisäpoliittisista tilanteista, joukkojen (voimien) 
taistelukyvystä ja myös joukosta muita tekijöitä.”8  

2.2 Strateginen hyökkäys  

Nykymääritelmässä todetaan strategisen hyökkäyksen olevan yksi aseellisen taistelun 
käymisen keinoista. Huomion arvoista on, että strateginen tavoite saavutetaan strate-
gisella hyökkäyksellä. Tämä noudattelee venäläistä sotataidollista traditiota, jossa puo-
lustus taistelulajina nähdään passiivisempana ja tehottomampana tavoitteiden saavut-
tamiseksi hyökkäykseen verrattuna. Strategisella hyökkäyksellä on oltava strateginen 
tavoite, joten näitä käsitteitä on syytä tarkastella yhtenä kokonaisuutena. Määritelmästä 

                                              
7 ”Формы применения Вооруженных Сил”, 2021, https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dicti-
onary/details.htm?id=14014. 
8 ”СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ”, 2021, https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/de-
tails.htm?id=10379@morfDictionary. 
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on myös tärkeää huomata, että siinä ei esiinny käsitettä rintama vaan joukkoryhmit-
tymä. Neljännessä luvussa sitoudumme näin ollen myös käyttämään käsitettä joukko-
ryhmittymä. 

”Strateginen hyökkäys on yksi aseellisen taistelun käymisen keinoista strategisten ta-
voitteiden saavuttamiseksi sodassa. Toteutetaan yhdellä tai muutamalla sotatoi-
minäyttämön strategisella suunnalla suoritettavan asevoimien joukkoryhmittymän 
(voimien) tai sen pääosan strategisen hyökkäysoperaation avulla ylemmän johdon yhtei-
sen ajatuksen ja suunnitelman mukaisesti. Strategisen hyökkäyksen lopputuloksena saa-
vutetaan vihollisen strategisen joukkoryhmittymän (voiman) tuhoaminen ja strategisten alu-
eiden valtaaminen, jotka luovat olosuhteet seuraavien strategisten hyökkäystoimien (operaa-
tioiden) suorittamiselle vihollisen ja vastapuolen koalition erillisten jäsenvaltioiden asevoi-
mien tuhoamisen loppuun saattamiseksi, jotka ovat edellytyksenä sotilaspoliittisen ti-
lanteen perinpohjaisille muutoksille tai sodan päättymiselle.”9  

2.3 Strateginen operaatio  

Strategisen operaation osalta Venäjän puolustusministeriön sivustolta löytyy kaksi 
määritelmää. Ensimmäisessä määritelmässä strategisen operaation on todettu olevan 
strategisen kokoluokan sotatoimien muoto ja jälkimmäisessä asevoimien strategisten 
toimien muoto. Ensimmäinen määritelmä on täydellisempi, koska siinä on listattu 
kaikki strategisten operaatioiden muodot. Jälkimmäisessä määritelmästä puuttuu ydin-
asevoimien strateginen operaatio, joka lienee kuitattu toteamuksella ”..ja muita”. Käy-
tännössä seuraava määritelmä on ensimmäinen, jossa kaikki strategisten operaatioiden 
tyypit ovat kirjattu. 

”Strateginen operaatio on asevoimien strategisen kokoluokan sotatoimien 
muoto, toteutetaan asevoimilla ja muilla joukoilla sodan aikana. Määritettyjen 
strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi suoritettavien yhteisen ajatuksen 
ja suunnitelman mukaisesti suoritettavien asevoimien eri puolustushaarojen yhtymien 
samanaikaisesti ja peräkkäin toteutettavien tavoitteen, tehtävän, paikan sekä ajan 
mukaan koordinoitujen ja toisiinsa liittyvien iskujen, operaatioiden, ja taistelutoi-
mien kokonaisuus… 

…Sodan jälkeisenä ajanjaksona, liittyen asevoimien varustamiseen ydinohjuksilla, 
ilma-avaruusvälineistön ja radioelektroniikan käyttöön, sotataidon teoriaan strate-
gisten operaatioiden mannersotatoiminäyttämöllä lisäksi tuli sel-
laisia strategisten toimien muotoja kuin strateginen ilma-avaruus-
operaatio, strateginen operaatio valtamerisotatoiminäyttämöllä ja 
ydinaseiden käyttötilanteessa – ydinasevoimien strateginen ope-
raatio…”10 

Jälkimmäinen nykymääritelmä on säilynyt samana vuodesta 2003. Nykymääritelmän 
loppuosassa on kuitenkin mainittu kolme strategisen operaation tyyppiä, kun vuoden 
2003 määritelmässä puhutaan yleisimmin rintama- ja laivasto-operaatioista. 

                                              
9 ”СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ”, 2021, https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dicti-
onary/details.htm?id=10388@morfDictionary. 
10 ”СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 1”, 2021, https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/de-
tails.htm?id=10378@morfDictionary. 
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2.4 Strateginen operaatio sotatoiminäyttämöllä 

On merkille pantavaa, että käsitteelle strateginen operaatio sotatoiminäyttämöllä ei ole 
löydettävissä virallista julkista määritelmää, vaikka se on ollut olemassa käsitteenä var-
sin pitkään esiintyen useissa sanakirjoissa ja sotatieteellisissä kirjoituksissa. Tämä kos-
kee lisäksi sen alakäsitteitä strateginen operaatio mannersotatoiminäyttämöllä ja stra-
teginen operaatio valtamerisotatoiminäyttämöllä.  

Sen vuoksi, että virallista julkista määritelmää ei ole löydettävissä, on huomioitava 
CIA:n julkaisemista raporteista löydettävissä olevat määritelmät. Nämä määritelmät 
muistuttavat muodoltaan ja sisällöltään muista käsitteistä saatavilla olevia virallisia 
määritelmiä. CIA:n julkaisemat tiedusteluraportit pohjautuvat Neuvostoliiton yleisesi-
kunta-akatemiassa pidettyihin luentoihin. Nämä raportit ovat merkittäviä työpaperin 
kannalta, koska ne täydentävät puuttuvia määritelmiä, perustuen kuitenkin virallisiin 
yleisesikunnan luentoihin. Aivan vuoden 1970 lopussa laadittu CIA:n tiedustelura-
portti pohjautuu yleisesikunta-akatemiassa tehtyihin luentomuistiinpanoihin, jotka kä-
sittelevät Varsovan liiton sodankäymisstrategiaa Euroopassa. Muistiinpanojen mu-
kaan strategiset operaatiot sotatoiminäyttämöllä ovat uusi ilmiö neuvostoliittolaisessa 
sotataidossa. Samasta yhteydestä on löydettävissä myös määritelmä käsitteelle strate-
ginen operaatio sotatoiminäyttämöllä. 

”Strateginen operaatio on strategisten ohjusjoukkojen, rintamien, laivastojen sekä 
asevoimien muiden puolustushaarojen koordinoitu sotatoimi, joka toteutetaan yhtei-
sen ajatuksen ja suunnitelman mukaisesti yhteisen johdon alalla sodan päätavoittei-
den; vihollisen joukkojen täydellinen tuhoaminen, sotatalouden tuhoaminen sekä tär-
keimpien alueiden valtaaminen ja viholliskoalition jäsenvaltioiden irrottaminen so-
dasta, saavuttamiseksi määritetyllä näyttämöllä.”11 

Vuosina 1975 ja 1976 Neuvostoliiton asevoimien yleisesikunta-akatemiassa tehdyt ja 
englanniksi käännetyt oppilasmuistiinpanot käsittelevät strategisia operaatioita sota-
toiminäyttämöllä. Muistiinpanojen mukaan strateginen operaatio sotatoiminäyttä-
möllä on yksi asevoimien strategisten toimien päämuodoista. Sen erityispiirteitä ovat 
strategisten joukkojen kyky tuhota asevoimien ryhmittymiä ja sotataloudellisia laitok-
sia koko syvyydellä, lyhyt ajallinen kesto sekä tarve kaikkien puolustushaarojen toi-
mille tuhottaessa vihollista. 

Muistiinpanojen mukaan strateginen operaatio voi sisältää: 

1. Strategisten ohjusjoukkojen iskuja 
2. Kaukotoimintailmavoimien ilmaoperaatioita12 
3. Muistiinpanojen tämä kohta on lukukelvoton.13 
4. Laivaston merioperaatioita 
5. Ilmaoperaatioita ilmavihollisen tuhoamiseksi 
6. Maahanlaskuoperaatioita 
7. Ilmapuolustuksen yhtymien operaatioita 

  

                                              
11 ”Warsaw Pact Lectures on Strategy for War in Europe”, Intelligence Information Report (CIA, 1970), 10, 
https://www.cia.gov/readingroom/document/5166d4f999326091c6a6089a. 
12 Kaukotoimintailmavoimat kuuluvat nykyään ilma-avaruusvoimiin kuuluviin ilmavoimiin.  
13 Kyseinen kohta on sisältänyt erittäin todennäköisesti maininnan rintamien ja armeijoiden operaatioista.  
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Muistiinpanojen mukaan operaation tavoitteina ovat vihollisen joukkoryhmien täydel-
linen tuhoaminen sotatoiminäyttämöllä, viholliskoalition sotataloudellisen perustan 
häiritseminen sekä tiettyjen vihollisvaltioiden kaikkien joukkojen irrottaminen so-
dasta. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää seuraavien suuren kokoluokan strategis-
ten tehtävien suorittamista: 

− vihollisen joukkoryhmittymien tuhoaminen sotatoiminäyttämöllä 

− vihollisen iskujen torjunta ilmapuolustusjoukoilla 

− sotateollisten laitosten tuhoaminen tai valtaaminen 

− liikekannallepanon häiritseminen 

− johtamisen häiritseminen 

− elintärkeiden alueiden valtaaminen14 

Kyse on erittäin keskeisestä, ellei keskeisimmästä strategisten toimien alakäsitteestä, 
joten on perusteltua laatia CIA:n julkaisemaan materiaaliin pohjautuen kyseisen käsit-
teen määritelmä. Määritelmän laatimisen yhtenä haasteena on sen useat yhteneväisyy-
det sen alakäsitteiden strateginen operaatio mannersotatoiminäyttämöllä ja strateginen 
operaatio valtamerisotatoiminäyttämöllä kanssa. Seuraavassa on esitetty työpaperin 
kirjoittajien laatima määritelmä käsitteelle strateginen operaatio sotatoiminäyttämöllä, 
joka on tyylillisesti laadittu muistuttamaan venäläisiä käsitteitä: 

Strateginen operaatio sotatoiminäyttämöllä, asevoimien strategisten toi-
mien päämuoto, tavoitteen, tehtävän, paikan sekä ajan mukaan koordi-
noitujen ja toisiinsa liittyvien strategisten ohjusjoukkojen (ydinsodassa), 
laivastojen, rintamien (armeijoiden) ja asevoimien eri puolustushaarojen 
yhtymien ja perusyhtymien operaatioiden, operatiivisten taisteluiden, is-
kujen sekä taistelutoimien muodostama sotatoimien kokonaisuus, joka 
toteutetaan yhteisen ajatuksen ja suunnitelman mukaisesti ylipäällikön 
johtoesikunnan johdossa strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi sota-
toiminäyttämöllä. Voi olla luonteeltaan hyökkäyksellinen tai puolustuk-
sellinen ja se jakautuu strategiseen operaatioon mannersotatoiminäyttä-
möllä ja strategiseen operaatioon valtamerisotatoiminäyttämöllä.  

Strateginen operaatio sotatoiminäyttämöllä voi sisältää strategisten oh-
jusjoukkojen iskuja, kaukotoimintailmavoimien ilmaoperaatioita, rinta-
mien (armeijoiden) operaatioita, laivaston merioperaatioita, ilmaoperaa-
tioita ilmavihollisen tuhoamiseksi, maahanlasku- ja niiden torjuntaope-
raatioita sekä ilmapuolustuksen yhtymien ja perusyhtymien operaatioita. 
Näiden tavoitteina ovat vihollisen joukkoryhmittymien tuhoaminen so-
tatoiminäyttämöllä, vihollisen ilmaiskujen torjunta ilmapuolustusjou-
koilla, sotatoiminäyttämöllä sijaitsevien vihollisen sotateollisten laitosten 
tuhoaminen tai valtaaminen, vihollisen liikekannallepanon häiritsemi-
nen, vihollisen valtiollisen johtamisen häiritseminen sekä elintärkeiden 
alueiden valtaaminen. 

                                              
14 ”Lectures and Exercises of the General Staff Academy of the Armed Forces of the USSR”, Intelligence In-
formation Special Report (CIA, 1977), 5, https://www.cia.gov/readingroom/docu-
ment/5196457b993294098d50949d. 
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2.5 Strateginen operaatio mannersotatoiminäyttämöllä 

CIA:n tiedusteluraportti vuodelta 1976 käsittelee armeijankenraali Shavrovin luentoa 
”Mannersotatoiminäyttämöllä toteutettavan strategisen operaation perusteet”. 15 Ky-
seissä materiaalissa strateginen operaatio mannersotatoiminäyttämöllä on määritetty 
englanninkielestä käännettynä seuraavasti. Määritelmä muistuttaa erehdyttävästi käsit-
teen strateginen operaatio nykymääritelmää: 

”Strateginen operaatio mannersotatoiminäyttämöllä on määritetyllä näyttämöllä so-
dan strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi ylipäällikön johtoesikun-
nan johdon alla ja yhteisen ajatuksen mukaisesti suoritettavien asevoimien eri puo-
lustushaarojen joukkomuodostelmien ja yhtymien toteuttamien ja tavoitteen, paikan 
sekä ajan mukaan koordinoitujen, taistelutoimien, operaatioiden sekä iskujen muo-
dostama kokonaisuus.” 

Luentomateriaalin mukaan strateginen operaatio mannersotatoiminäyttämöllä voi si-
sältää seuraavia kokonaisuuksia: 

− strategisten ohjusjoukkojen iskuja ennalta suunniteltuja ja sotatoiminäyttä-
möllä sijaitsevia strategisia vihollismaaleja vastaan ydinasein käytävässä sodassa 

− rintamien ensimmäiset ja seuraavat operaatiot 

− ilmaoperaatiot, joihin osallistuvat asevoimien eri puolustushaarat ja joita voi-
daan toteuttaa tavoitteinaan: 

o vihollisen ohjus- ja ydinaseryhmittymien ja ilmavoimien tuhoaminen tai 
heikentäminen 

o vihollisen selustassa sijaitsevien kaikkein tärkeimpien sotataloudellisten 
laitosten tuhoaminen tai vaurioittaminen 

o operatiivisten ja strategisten reservien tuhoaminen tai kuluttaminen 
o operatiivisstrategisten kuljetusten pysäyttäminen 
o vihollisen siviili- ja sotilasjohtamisjärjestelmän häiritseminen 

− kaukotoimintailmavoimien ilmaoperaatio itsenäisten tehtävien ja rintamien, 
merivoimien sekä maahanlaskujoukkojen tukemiseksi toteutettavien taistelu-
toimien suorittamiseksi 

− maahanlaskuoperaatiot 

− merivoimien merioperaatiot ja taistelutoimet vihollisen lyömiseksi merisotatoi-
minäyttämöllä ja mannersotatoiminäyttämöiden läheisillä valtamerialueilla, 
mantereen suunnassa operoivan rintaman tukemiseksi ja myös eräiden muiden 
tehtävien yhteiseksi toteuttamiseksi näiden joukkojen kanssa 

− eturintaman lähellä sijaitsevien maan ilmapuolustusjoukkojen yhtymien ja pe-
rusyhtymien taistelutoimet16 

Määritelmä löytyy lisäksi ristiriitoja herättävästä Dimitri Rogozinin toimittamasta epä-
virallisesta sotilaspoliittisesta sanakirjasta vuodelta 2004. Venäjän puolustusministeriö 
ei ole osallistunut kyseisen sanakirjan julkaisemiseen ja sanakirjassa esiintyvien määri-
telmien kirjoittamisessa on käytetty todennäköisesti runsaasti siviilikirjoittajia, sillä 
useissa määritelmissä käytetyt sanat, termit sekä tyyli eroavat virallisista sotilassanakir-

                                              
15 ”Fundamentals of a Strategic Operation in a Continental Theatre of Military Operations”, Intelligence In-
formation Special Report (CIA, 1977), 6, https://www.cia.gov/readingroom/docs/DOC_0005995313.pdf. 
16 ”Fundamentals of a Strategic Operation in a Continental Theatre of Military Operations”, 6. 



 

9 

jojen määritelmistä. Määritelmä on kuitenkin mielenkiintoinen, koska se mukailee lä-
hes täydellisesti CIA:n julkaisemissa tiedusteluraporteissa esiintyvien määritelmien pe-
rusajatuksia. Rogozinin määritelmässä ei kuitenkaan erikseen mainita kaukotoimintail-
mavoimia, joiden voidaan ajatella sisältyvän tai liittyvän mainittujen massiivisten tuli-
iskujen järjestelmään. Rogozinin määritelmässä on lisäksi maininta erikoisjoukkojen 
osallistumisesta operaatioon. Vaikka tätä ei ole löydettävissä aiemmista määritelmistä, 
voidaan se kuitenkin hyväksyä erittäin loogisena ja ajankohtaisena lisäyksenä: 

”Strateginen operaatio mannersotatoiminäyttämöllä on asevoimien eri puolustushaa-
rojen koordinoitujen operaatioiden ja toimien kokonaisuus, joka toteutetaan man-
nersotatoiminäyttämön rajojen sisällä asetettujen sotilaspoliittisten tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Toteutuksessa merkittävässä roolissa ovat maa- ja il-
mavoimat. Muita osallistujia ovat strategisten ohjusjoukkojen 
erikseen määritetyt osat (ydinsodassa), merivoimat ja myös eri-
koisjoukot.  

Operaatio voi kattaa koko mannersotatoiminäyttämön, valtameri- ja merisotatoimi-
näyttämöiden ranta-alueet, on kestoltaan muutamasta viikosta 1-1,5 kuukauteen ja 
sisältää sarjan samanaikaisia tai peräkkäisiä rintamien operaatioita, 
1-2 ilmaoperaatiota sotatoiminäyttämöllä, sarjan ilmapuolustus-
operaatioita, muutaman maahanlasku- ja niiden torjuntaoperaa-
tion ja myös massiivisten tuli-iskujen järjestelmän (ydinsodassa 
ydinohjusiskuin) ja tukitoimien kokonaisuuden. Toteutusjärjestyksen 
mukaan mahdollisia ovat ensimmäiset ja seuraavat; luonteen ja toimintasisällön puo-
lesta strategiset puolustus-, vastahyökkäys- sekä hyökkäysoperaatiot mannersotatoi-
minäyttämöllä. 

Strategisen puolustusoperaation tavoitteeseen sisältyy tavallisesti vihollisen strategisen 
hyökkäyksen torjunta, tärkeiden strategisten kohteiden ja tasojen hallussa pitämi-
nen, tappioiden tuottaminen vihollisen ryhmittymän pääiskulle ja olosuhteiden luo-
minen siirtymiseksi strategiseen vastahyökkäykseen (hyökkäykseen). 

Strategisen vastahyökkäysoperaation tavoitteeseen kuuluu tavallisesti vihollisen tor-
jumisesta aiheutuneiden seurausten poistaminen, olosuhteiden luominen joukkoryh-
män (laivaston voimien) tuhoamiseksi sotanäyttämöllä, sotatoimien siirtäminen vi-
hollisen alueelle ja sen tarkeimpien kohteiden ja tasojen haltuun ottaminen rajoitet-
tuun syvyyteen sekä olosuhteiden luominen strategiseen hyökkäykseen siirtymiseksi. 

Strategisen hyökkäysoperaation tavoite on vihollisen asevoimien vastassa taistelevan 
ryhmittymän tuhoaminen ja sen alueen haltuun ottaminen 1 200 – 1 500 kilometrin 
syvyydessä tai enemmän. 

Vaihtuvissa olosuhteissa strateginen operaatio sotatoiminäyttämöllä voi kasvaa suu-
remmaksi rintamaryhmien ja laivaston operaatioksi alueella, yhdessä tai muuta-
massa rinnakkaisessa strategisessa suunnassa…”17 

                                              
17 Дмитрий Рогозин, toim., ”ОПЕРАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ТВД”, 
teoksessa ВОЙНА И МИР в терминах и определениях (Москва: ПоРог, 2004), 69, 
https://1lib.sk/book/1147381/a9c701. 
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Käytännössä kaikkien käsitteiden määritelmät, joista ei ole olemassa virallisia julkisia 
määritelmiä, muistuttavat pitkälti toisiaan. Tautologia tiedostaen, seuraavaksi on työ-
paperin kirjoittajien kokoama määritelmä käsitteelle strateginen operaatio manner-
sotatoiminäyttämöllä: 

Strateginen operaatio mannersotatoiminäyttämöllä, strategisten operaa-
tioiden sotatoiminäyttämöllä päälaji, tavoitteen, tehtävän, paikan sekä 
ajan mukaan koordinoitujen ja toisiinsa liittyvien strategisten ohjusjouk-
kojen (ydinsodassa), laivastojen, rintamien (armeijoiden) ja asevoimien 
eri puolustushaarojen yhtymien operaatioiden, operatiivisten taistelui-
den, iskujen sekä taistelutoimien muodostama sotatoimien kokonaisuus, 
jossa johtava rooli on maavoimilla ja joka toteutetaan yhteisen ajatuksen 
ja suunnitelman mukaisesti ylipäällikön johtoesikunnan johdossa strate-
gisten tavoitteiden saavuttamiseksi mannersotatoiminäyttämöllä. Voi 
olla luonteeltaan hyökkäyksellinen tai puolustuksellinen. 

Strateginen operaatio mannersotatoiminäyttämöllä voi sisältää strategis-
ten ohjusjoukkojen iskuja, kaukotoimintailmavoimien ilmaoperaatioita, 
rintamien (armeijoiden) operaatioita, laivaston merioperaatioita, ilma-
operaatioita ilmavihollisen tuhoamiseksi, maahanlasku- ja niiden torjun-
taoperaatioita, sekä ilmapuolustuksen yhtymien operaatioita ja myös 
mannersotatoiminäyttämön komentajalle alistettujen asevoimien mui-
den puolustushaarojen yhtymien taistelutoimista.  

Näiden tavoitteina ovat vihollisen joukkoryhmittymien tuhoaminen 
mannersotatoiminäyttämöllä, vihollisen ilmaiskujen torjunta ilmapuolus-
tusjoukoilla, mannersotatoiminäyttämöllä sijaitsevien vihollisen sotateol-
listen laitosten tuhoaminen tai valtaaminen, vihollisen liikekannallepa-
non häiritseminen, vihollisen valtiollisen johtamisen häiritseminen sekä 
elintärkeiden alueiden valtaaminen ja suotuisten olosuhteiden luominen 
seuraavien strategisten tehtävien täyttämiseksi. 

Tämän käsiteanalyysin pohjalta esitämme, että on perusteltua tarkastella Venäjän hel-
mikuun 24. päivänä vuonna 2022 aloittamaa hyökkäystä venäläisen sotatieteellisen kä-
sitemaailmaan perustuen strategisena hyökkäysoperaationa. Seuraavaksi lähdemme 
liikkeelle operaation alkuperäisen strategisen tavoitteen sisällön määrittämisestä.  
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3. VENÄJÄN TOTEUTTAMAN STRATEGISEN HYÖKKÄYSOPE-
RAATION STRATEGINEN TAVOITE 

Tässä luvussa tulkitsemme Venäjän hyökkäysoperaation strategisen tavoitteen julkis-
ten poliittisten lausuntojen pohjalta. Luvussa keskitymme poliittisten lähteiden tulkin-
taan työpaperin käsitteellisessä viitekehyksessä tutkimuksen ensisijainen tavoite huo-
mioiden. Tarkoituksena ei ole suoraan valheellisten väitteiden esiintuominen Kremlin 
julkaisuista, vaan aineistossa keskitymme niistä Venäjän hyökkäysoperaation tavoittei-
den esiin nostamiseen. Tässä luvussa ei siis käsitellä suoraan Putinin puheiden vastaa-
vuutta todellisuuden kanssa, vaan Putinin puheista pyritään löytämään hyökkäysope-
raation strategista tavoitetta sen muutosta selventäviä lausumia. 

Lähtökohdaksi tarkastelulle otetaan Kremlin esittämän tarinan tarkastelu aikarajatusta 
Kremlin sivuilla julkaistusta aineistosta suhteessa aiemmin esitettyyn venäläiseen so-
tatieteellisen käsitemaailmaan, jonka avulla pyrimme tuomaan esiin hyökkäysoperaa-
tion alkuperäisen strategisen tavoitteen. Perusteena tuoda poliittiset lausunnot venä-
läisen sotatieteen käsitemaailman pariin, on parhaan mahdollisen tulkinnan luominen 
siitä, mitä Venäjän hyökkäysoperaatiolla alustavasti pyrittiin saavuttamaan. Operaa-
tion strategisen tavoitteen esiin nostaminen poliittisista lausunnoista vaatii tulkintaa. 
Menetelmä on hermeneuttinen: kokonaisuutta tulkitaan tarkentamalla yksityiskohtiin 
ja palaamalla jälleen kokonaisuuden pariin. Strategisen tavoitteen tarkastelu osoittaa, 
että Venäjän ylimmän poliittisen johdon viestinnästä luettavissa olevat sotilaallisen 
erikoisoperaation strategiset tavoitteet ovat olleet ylimitoitetut suhteessa käytettävissä 
olevaan sotilaalliseen voimaan. 

3.1 Strategisen hyökkäysoperaation tavoitteiden tulkinta julkisista       
poliittisista lähteistä  

Suhteessa aiemmin esitettyyn sotilassanakirjan määritelmään strategisesta tavoitteesta, 
Venäjän 24. helmikuuta 2022 aloittaman strategisen hyökkäysoperaation tavoite mää-
rittyy kahden käsitteen kautta: denatsifiointi ja demilitarisointi. On selvää, että strate-
gisen hyökkäysoperaation oikeuttaminen sen todellisella nimellä on vaikeasti perustel-
tavissa kansalaisille ja muiden valtioiden poliittiselle johdolle. Tästä syystä Venäjän 
poliittinen johto on sitoutunut käsitteen ”sotilaallinen erikoisoperaatio” käyttämiseen 
julkisessa viestinnässä.  

Työpaperissa tarkastelemme rinnakkain käännekohtia Venäjän hyökkäysoperaation 
oikeutuksessa (luku 3.) ja Venäjän strategisen hyökkäysoperaation suunniteltua toteu-
tusta Ukrainassa (luku 4.). Hyökkäysoperaation strategisen tavoitteen määrittele-
miseksi analysoimme Kremlin ja Venäjän puolustusministeriön julkaisemia lausuntoja 
sotilaallisen erikoisoperaation tavoitteista ja operaation etenemisestä niiden saavutta-
misesta. Aineiston poliittiselle operaation oikeutuksen tarkastelulle muodostavat en-
sisijaisesti Putinin puheet. Tarkastelemme lisäksi viestintää ulospäin muihin maihin 
Venäjän ulkoministeriön ja puolustusministeriön lausuntojen kautta.  

Työpaperissa poliittisen aineiston analyysin pohjalta on havaittavissa muutos strategi-
sessa tavoitteessa maaliskuun aikana. Saumakohdan paikantaminen siirtymäkohtaan 
ensimmäisestä vaiheesta toiseen kertoo ylemmän poliittisen tason reagoinnin meka-
nismeista ja toisaalta sotilaallisen tason alisteisuudesta niille. Työpaperissa esiintuotu 
operaation ensimmäisen vaiheen epärealistinen strateginen tavoite osittain selittää, 
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miksi Venäjä on ajautunut vuoden 2022 lopussa strategisesti sille epäsuotuisaan tilan-
teeseen.  

Luvussa kytkemme operaation oikeutuksen poliittisten julkilausuttujen tavoitteiden 
avulla Venäjän strategisen tason sotilaalliseen voimankäyttöön Ukrainassa vuoden 
2022 aikana. Operaation poliittisen oikeutuksen tarkastelu osoittaa Venäjän sotilaalli-
sen erikoisoperaation strategisen tavoitteen muuttuvan alkuperäisestä huhtikuuhun 
2022 mennessä. Käsitteellistämme julkisen poliittisten tavoitteiden määrittelyn venä-
läisen sotatieteen käsitteistön kautta muutoksena operaation strategisessa tavoitteessa. 
Tulkinta operaation strategisten tavoitteiden sisällöstä perustuu sisällönanalyysiin 
Kremlin virallisten sivujen Venäjän federaation presidenttiin yhdistetyistä julkaisuista 
ajalta 21.2.2022–1.4.2022. 

3.2 Strategisen hyökkäysoperaation ensimmäisen vaiheen tavoitteiden 
tulkinta  

Venäjän poliittisessa viestinnässä sotilaallisen erikoisoperaation oikeuttavan tarinan 
rakentamisen voidaan nähdä lähtevän liikkeelle toden teolla 21. helmikuuta 2022, kun 
Venäjän federaation presidentti Vladimir Putin isännöi kokoontumista, jossa todetaan 
neuvotteluiden Minskin sopimusten ympärillä johtaneen umpikujaan Venäjän määrit-
tämistä lähtökohdista18. Putin toteaa avunannon olevan välttämätöntä Donetskin ja 
Luhanskin alueille19. Samana päivänä 21. helmikuuta illalla valmistellaan vielä asiakir-
jat, joissa Venäjä ratifioi Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen itsenäisyyden20. 
Seuraavana päivänä Kremlin sivuilla vahvistetaan, että Venäjän liittoneuvosto ja val-
tioduuma ovat vahvistaneet lait21. 

24. helmikuuta 2022 klo 6.00 aamulla Putin julistaa käynnistyneeksi Ukrainan demili-
tarisointiin ja denatsifiointiin tähtäävän sotilaallisen erikoisoperaation22. Tämän pu-
heen sisältö kattaa tekijät, joista on tulkittavissa hyökkäysoperaation alustava strategi-
nen tavoite. Operaation tavoite ilmoitetaan ensimmäistä kertaa julkisesti tässä pu-
heessa. Operaation tavoitteen Putin ilmoittaa olevan kansanmurhan kohteeksi joutu-
neiden Donetskin ja Luhanskin kansansantasavaltojen asukkaiden suojelu, joka toteu-
tetaan demilitarisoimalla ja denatsifioimalla Ukraina. Ukrainan 26. helmikuuta 2022 
YK:n kansainväliselle tuomioistuimelle asettamassa selvityspyynnössä kyseenalaiste-
taan perustellusti Venäjän kansanmurha-käsitteen valheellinen käyttö. Tästä huoli-
matta Venäjä jatkaa valheellisesti kansanmurhasta puhumista poliittisissa tiedotteis-
saan.23  

                                              
18 ”Заседание Совета Безопасности Глава государства провёл в Кремле заседание Совета Безопасности 
Российской Федерации.”, 21. helmikuuta 2022, http://www.kremlin.ru/events/president/news/67825. 
19 ”Обращение Президента Российской Федерации”, 21. helmikuuta 2022, http://www.krem-
lin.ru/events/president/news/67828. 
20 ”Подписание документов о признании Донецкой и Луганской народных республик”, 21. helmikuuta 
2022, http://www.kremlin.ru/events/president/news/67829. 
21 ”Президент подписал Федеральный закон «О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой»”, 22. helmi-
kuuta 2022, http://kremlin.ru/events/president/news/67834. 
22 ”Обращение Президента Российской Федерации”, 24. helmikuuta 2022, http://www.krem-
lin.ru/events/president/news/67843. 
23 REQUEST FOR THE INDICATION OF PROVISIONAL MEASURES SUBMITTED BY UKRAINE 
(International Court of Justice 27. helmikuuta 2022). 
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Putinin puheessa sotilaallisen erikoisoperaation alkamisen myötä laaja-alainen sotilaal-
lisen voiman käyttö oikeutetaan Ukrainassa valheellisesti avunantona Ukrainan aluei-
den siviileille. Putin kääntää puheessaan hyökkäysoperaation puolustukselliseksi viit-
taamalla YK:n artiklaan 51 ja Donetskin sekä Luhanskin Venäjän tukemien nukkehal-
litusten auttamiseen. Putin toistaa puheessaan, että päivämäärä, jolloin Donetskin ja 
Luhanskin itsenäisyys ratifioitiin, oli 22. helmikuuta, näin ollen erikoisoperaation 
käynnistyminen tapahtuu kaksi päivää niiden ”itsenäisyyden” jälkeen24. 

Putin korostaa puheessaan, että Venäjän tavoitteena ei ole Ukrainan alueiden valtaa-
minen. Putinin puheissa todellisuus käännetäänkin siihen, että Ukrainan alueet halu-
aisivat itse kääntyä venäjämielisiksi. Todellisuudessa näin ei kuitenkaan ole. Putin sen 
sijaan esittää, että sotilaallisessa erikoisoperaatiossa on kyse Venäjän suojaamiselta voi-
milta, jotka ottivat Ukrainan haltuunsa ja pyrkivät käyttämään sitä Venäjää vastaan.25 

Putinin puheessa mainitsema demilitarisointi voidaan tulkita pyrkimyksenä saattaa 
Ukrainan asevoimat ja muut alueella toimivat aseelliset voimat tilaan, jossa ne eivät 
kykene toteuttamaan niille suunniteltuja tehtäviä. Tämä tarkoittaa käytännössä vähin-
tään kyseisten joukkojen lamauttamista siten, että ne ovat toimintakyvyttömiä useiden 
vuorokausien ajan tai jopa pysyvästi. Demilitarisointi sisältänee myös mahdollisuuden 
kyseisten ukrainalaisten suorituskykyjen tuhoamiseen tarpeen niin vaatiessa. Katri 
Pynnöniemen ja Kati Parppein tekemät havainnot Venäjän sotatieteellisten tutki-
musartikkeleiden aineistosta demilitarisaation käsitteen sisältöä koskien tukevat tätä 
tulkintaa.26  

Denatsifiointi on tulkittavissa tavoitteeksi vaihtaa Ukrainan poliittinen järjestelmä 
henkilöineen Venäjälle myötämieliseksi. Vaihto sisältää myös mahdollisuuden halut-
tujen poliittisten avainhenkilöiden murhiin ja tarvittaessa erilaisten perusteettomien 
kansanäänestysten järjestämisiin. Ilmoitetuilla alatavoitteilla tavoitellaan käytännössä 
Venäjän poliittisten tavoitteiden näkökulmasta Ukrainan suvereniteetin kiistämistä ja 
sen alistamista Venäjän intresseille.  

Nationalisti-käsitteellä määritetään Putinin puheissa pitkälti vihollinen, jota vastaan 
käytetään aseellisia keinoja Ukrainassa. Putin ilmaisee viittaavansa neonatsismilla ää-
rimmäiseen ukrainalaiseen nationalismiin 21. helmikuuta 2022 pitämässään pu-
heessa27. Nationalismin vastustamisella on keskeinen rooli Putinin retoriikassa. Tämä 
selittää myös käsitteen denatsifiointi määrittämistä sotilaallisen erikoisoperaation ta-
voitteeksi. Natsi-käsitteen kohdalla esiintyvä etuliite uus-, osoittaa sen, että Putin ei 
ainakaan Kremlin sivuilla julkaistuissa tiedotteissa suoraan esitä ukrainalaisten olevan 
natseja termin perinteisessä merkityksessä, vaan hän määrittää ukrainalaisen nationa-
lismin uusnatsismiksi. Putinin maalaamat kuvat Ukrainassa vallassa olevista uusnat-
seista ovat täysin todellisuudenvastaisia, mutta näiden valheiden avulla pyritään luo-
maan virallinen tarina Venäjän kansalaisille ja samalla luomaan yhteys suureen isän-
maalliseen sotaan.  

Kolme päivää hyökkäyksen aloittamisen jälkeen, 27. helmikuuta 2022, Kremlin si-
vuilla julkaistiin tiedote Putinin, Puolustusministeri Sergei Shoigun ja Venäjän asevoi-

                                              
24 ”Подписание документов о признании Донецкой и Луганской народных республик”. 
25 ”Обращение Президента Российской Федерации”, 24. helmikuuta 2022. 
26 Katri Pynnöniemi ja Kati Parppei, ”Sotaretoriikka Venäjällä: Uhka- ja uhrinarratiivit Venäjän hyökkäysso-
dan selitysmalleina”, Kosmopolis, 14. joulukuuta 2022, https://journal.fi/kosmopolis/article/view/122122. 
27 ”Обращение Президента Российской Федерации”, 21. helmikuuta 2022. 
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mien yleisesikunnan päällikön Valeri Gerasimovin välisestä tapaamisesta, jossa ilmoi-
tettiin Venäjän asevoimien strategisten ohjusjoukkojen toimintavalmiuden kohotta-
misesta28. Tämä toimenpide voidaan tulkita yhtenä ensimmäisistä vahvoista viitteistä 
siitä, että Venäjän poliittinen johto on ymmärtänyt tilanteen kehittyvän epäsuotuisaan 
suuntaan. 

Shoigu ilmoittaa maaliskuun ensimmäisenä päivänä antamassa tiedotteessaan, että so-
tilaallisen erikoisoperaation tärkein tehtävä on Venäjän suojautuminen lännen sotilaal-
lista uhkaa vastaan29. Tämä lausunto osoittaa epäyhtenäisyyttä poikkeamalla Kremlin 
sivuilla aikaisemmin julkaistuista lausunnoissa. 

Turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenten kokouksesta julkaistaan 3. maaliskuuta 2022 
Kremlin sivuilla poikkeuksellisen pitkä tiedote, jossa Putin kuvaa sotilaallisen erikois-
operaation taustoja ja etenemistä30. Julkisesti tiedotettavan osuuden voidaan tulkita 
tuovan esiin sen, mitä Venäjän poliittinen johto haluaa viestiä ulospäin. Putin toteaa 
venäläisten sotilaiden toimivan sankarillisesti Ukrainassa. Ukrainalaisten ja venäläisten 
toistetaan muun muassa Putinin 2021 heinäkuussa julkaistua esseetä seuraten olevan 
yhtä kansaa31. Puheenvuorossaan Putin vetoaa vahvasti historialliseen muistiin toi-
sesta maailmansodasta ja hyödyntää uusnatsismia viholliskuvan luomisessa.  

Uusnatsien todetaan toteuttavan kansanmurhaa Ukrainan alueilla. Tiedote turvalli-
suusneuvoston tapaamisesta päättyy siihen, että Putin toteaa erikoisoperaation etene-
vän suunnitelmien ja tavoitteiden mukaisesti. Tiedotteessa toistetaan lisäksi ajatus Uk-
rainasta ulkoisten toimijoiden luomana Venäjän vastaisena voimana, jossa uusnatsien 
todetaan toteuttavan kansanmurhaa32.  

Seuraavasta 11. maaliskuuta 2022 järjestetystä turvallisuusneuvoston kokouksesta jul-
kaistu tiedote on huomattavasti suppeampi. Shoigu raportoi kokouksessa jälleen soti-
laallisen erikoisoperaation etenevän suunnitelmien mukaisesti. Hän lisäksi tuo esiin 
sen, että olisi paljon halukkaita vapaaehtoisia osallistumaan erikoisoperaatioon33. Sen 
sijaan 16. maaliskuuta 2022 järjestetty videotapaaminen ”Kokous alueiden sosioeko-
nomisen tukemisen keinoista” tarjoaa laajan ja merkittävän näkökulman viralliseen 
hyökkäysoperaation strategisen tavoitteen uudelleenmäärittelyyn Putinin esittämän 
laajan näkökulman vuoksi34. 

Putin muistuttaa puheenvuoronsa alussa kansanmurhasta ja toteaa, että tilanne on vai-
kea, koska Ukrainan hallinto pyrkii saamaan lisäksi ydinaseita käyttöönsä. Tätä totuu-
denvastaista väitettä ydinaseista käytetään myöhemmin perustelemaan venäläisjouk-
kojen vetäytymistä Kiovan ja Tshernihivin alueilla sitä kautta, että maaliskuun lopussa 

                                              
28 ”Встреча с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым”, 27. helmikuuta 2022, http://krem-
lin.ru/events/president/news/67843. 
29 Tass, ”Шойгу: армия России продолжит спецоперацию на Украине до достижения поставленных 
целей”, 1. maaliskuuta 2022, https://tass.ru/armiya-i-opk/13912143. 
30 ”Совещание с постоянными членами Совета Безопасности”, 3. maaliskuuta 2022, http://www.krem-
lin.ru/events/president/news/67903. 
31 ”Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев»”, 12. heinäkuuta 2021, 
http://kremlin.ru/events/president/news/66181. 
32 ”Совещание с постоянными членами Совета Безопасности”, 3. maaliskuuta 2022. 
33 ”Совещание с постоянными членами Совета Безопасности”, 11. maaliskuuta 2022, http://www.krem-
lin.ru/events/president/news/67960. 
34 ”Совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов”, 16. maaliskuuta 2022, 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/67996. 
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tämä uhka olisi ratkaistu. Putin toistaa lisäksi vanhaa disinformaatiota siitä, että Uk-
rainassa olisi erilaisia biolaboratoriota muun muassa virusten kehittämiseen. Putin pai-
nottaa myös puheessaan, että Venäjä ei yritä vallata Ukrainan alueita. 

Putin esittää Venäjän estäneen suuren Ukrainan hyökkäyksen sen omien alueiden 
asukkaisiin. Putin tuo esiin sen, että Venäjän operaation tarkoituksena on ainoastaan 
avunanto. Putin korostaa, että Ukrainan ei sallita toimivan sillanpääasemana Venäjään 
kohdistuvalle aggressiolle. Tämä Ukrainan toimiminen lännen sotilaallisten toimien 
asemana on toistuva teema Putinin sotilaallisen erikoisoperaation oikeutuksessa. Kä-
sitys Ukrainasta anti-Venäjänä on palautettavissa myös heinäkuussa 2021 Putinin jul-
kaisemaan esseeseen35.   

Puheessaan Putin mainitsee erikseen, että venäläisten joukkojen läsnäolo Kiovan lä-
hettyvillä tai muissa Ukrainan kaupungissa ei kertonut pyrkimyksestä valloittaa näitä 
alueita. Tämä on huomionarvoista sen vuoksi, että tässä vaiheessa on havaittavissa jo 
selkeitä merkkejä siitä, että strategisen hyökkäysoperaation painopistettä aletaan myö-
hemmin muodostaa Itä- ja Etelä-Ukrainaan.  

Venäläisten sotilaiden Putin ilmaisee toimivan sankarillisesti estääkseen tappiot sivii-
liväestössä ukrainalaisissa kaupungeissa. 36 Putin toteaa operaation etenevän menes-
tyksellisesti suunnitelman mukaisesti. Huomionarvoista on se, että Putin toistuvasti 
mainitsee Donbassin alueen ukrainalaisten hyökkäyksen kohteena. Tämä vahvistaa 
omalta osaltaan julkisen poliittisen operaation oikeutuksen painottuvan vahvasti Itä-
Ukrainaan.  

Tämä Putinin maaliskuun 16. päivä pitämä puheenvuoro tuo esiin merkittävän sisäl-
löllisen muutoksen poliittisissa lausunnoissa ja luo pohjan sille, että maaliskuun lo-
pussa eri virallisista venäläisistä lähteistä on löydettävissä väitteitä siirtymästä uuteen 
vaiheeseen operaatiossa. 37 38 Näin ollen vasta maaliskuun loppupuolella Venäjä viestii 
hyökkäysoperaation painopisteen muutoksesta Pohjois-Ukrainasta sen Itä- ja Etelä-
osiin, vaikka taistelutapahtumien havaintojen pohjalta tämä on ollut selvää jo maalis-
kuun puolivälistä lähtien. 

Venäjän puolustusministerin sijainen kansainvälisissä suhteissa kenraalieversti Alek-
sander Fomin lausuu 29. maaliskuuta 2022 Venäjän vähentävän sotilaallista toimintaa 
Kiovan ja Tshernihivin alueilla merkittävästi. Fomin ilmoittaa tämän päätöksen seu-
raavaan neuvotteluista Ukrainan kanssa.39 Maaliskuun lopussa Istanbulissa Ukrainan 
ja Venäjän edustajien välillä käytiin neuvotteluita, mutta Venäjän vetäytymistä Kiovan 
ja Tshernihivin alueilta ei voida pitää neuvotteluiden tuloksena40. Sen sijaan alustavana 
hypoteesina jatkotutkimukselle voidaan esittää neuvotteluiden toteuttamisen tarkoi-
tuksena olleen Venäjän osalta alun perin se, että tähän vedoten voidaan perustella jo 
aikaisemmin päätetty vetäytyminen. Vetäytyminen on ollut jo pitkälti käynnissä tässä 
vaiheessa ja sen syy on löydettävissä tarkasteltaessa taistelutapahtumia. Seuraavana 

                                              
35 ”Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев»”. 
36 Butšassa venäläisten sotilaiden tekemät sotarikokset tulivat ilmi hieman myöhemmin Ukrainan asevoimien 
ottaessa alueen uudelleen haltuun huhtikuun 2022 ensimmäisinä päivinä. 
37 ”Минобороны РФ решило сократить военную активность на киевском и черниговском направле-
ниях”, 29. maaliskuuta 2022, https://www.interfax.ru/russia/831942. 
38 BBC 2022, ”В Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Каков их итог?”, 29. maalis-
kuuta 2022, https://www.bbc.com/russian/news-60912184. 
39 ”Минобороны РФ решило сократить военную активность на киевском и черниговском направле-
ниях”. 
40 BBC 2022, ”В Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной. Каков их итог?” 
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päivänä 30. maaliskuuta 2022 Venäjän puolustusministeriön tiedottaja kenraaliluut-
nantti Igor Konashenko toteaa päivittäisessä tiedotustilaisuudessa operaation paino-
tuksen siirtyvän Itä- ja Keski-Ukrainan alueisiin. Konashenko mainitsee operaation 
siirtyvän seuraavaan vaiheeseen41. 

Strategisen tavoitteen sisällöllistä uudelleen määrittelyä ei ole mahdollista paikantaa 
päivätarkkuudella, mutta havainnot poliittisten lähteiden ja operaation sotilaallisen to-
teutuksen pohjalta tuovat esiin selkeän saumakohdan maaliskuun jälkimmäiselle puo-
liskolle. On selvää, että tavoitteen uudelleenmäärittely on tehty jo aiemmin, kun siihen 
viittaavia lausuntoja annetaan julkisesti. Tämän pohjalta strategisen tavoitteen voidaan 
tulkita hakevan uutta muotoaan maaliskuun alussa. Poliittinen viestintä vahvistaa maa-
liskuun lopulla ilmiselvän havainnon Venäjän joukkojen vetäytymisestä Kiovan suun-
nalta.  

Sotilaallisen erikoisoperaation julkinen oikeutus ei kuitenkaan muutu radikaalisti, 
vaikka strategisen tavoitteen uudelleenmäärittely on paikannettavissa maaliskuulle 
2022. Tietyistä käsitteistä, denatsifiointi ja demilitarisointi, pidetään edelleen kiinni ja 
suuren tarinan yleinen juoni pysyy samana. Palataksemme venäjän sotatieteelliseen kä-
sitteeseen strateginen tavoite, muutos on havaittavissa. Näin ollen väite sitä koskien, 
että alun maksimalistisia tavoitteita määritetään uudelleen, saa tukea. Jatkotutkimuk-
sessa alkuperäisten tavoitteiden uudelleenmäärittymisen selventämisen tarkasteluksi 
on syytä huomioida jälleen Ukrainassa toteutetut taistelutapahtumat sekä ritualistinen 
poliittinen puoli. 

3.3 Strategisen hyökkäysoperaation oikeutuksen yhteenveto 

Tässä luvussa olemme tarkastelleet Venäjän hyökkäysoperaation strategista tavoitetta 
ylimmän poliittisen johdon lausuntojen pohjalta. Tulkintoja tehtäessä on huomioitava, 
että poliittiset lausunnot yksinään eivät anna tarkkaa kuvaa siitä, miten Venäjä on pyr-
kinyt alustavasti toteuttamaan hyökkäyksen Ukrainaan. Tämän vuoksi niitä on tarkas-
teltava rinnakkain Ukrainasta kerättyjen empiiristen havaintojen kanssa luvun 4. mu-
kaisesti. Poliittisten lausuntojen tarkastelu tässä luvussa on tuonut esiin sen, että ope-
raation alustavan toteutuksen strateginen tavoite on ollut virheellisesti arvioitu suh-
teessa käytettävissä olevaan sotilaalliseen voimaan. Lausuntojen paikkansapitämättö-
mät väitteet tuovat esiin sen, minkälaisena Kreml on halunnut esittää sotilaallisen eri-
koisoperaation Ukrainassa.  

Kun tarkastelemme rinnakkain taistelutapahtumia ja poliittisia lausuntoja, niiden poh-
jalta on havaittavissa poliittisella tasolla viiveellä reagointi. Putinin lausunnot helmi-
kuulta eivät sulje pois mahdollisuutta siltä, että Venäjän tavoitteena on ollut valtaosan 
Ukrainan maa-alueista valtaaminen, poliittisen johdon vaihto Ukrainassa ja Ukrainan 
asevoimien lamauttaminen. Päinvastoin poliittisten lausuntojen pohjalta vaikuttaa 
siltä, että Venäjä on pyrkinyt mahdollisimman suuren vaikutusvallan saavuttamiseen 
Ukrainassa. Tämän pohjalta, kun seuraavassa luvussa tarkastelemme Venäjän hyök-
käyksen toteutusta, niin on perusteltua tehdä tulkinta siitä, että Venäjän strateginen 
tavoite on ollut Ukrainan maa-alueiden valtaaminen, poliittisen johdon vaihto ja Uk-
rainan asevoimien lamauttaminen.  

                                              
41 Venäjän puolustusministeriö 2022, ”Брифинг Минобороны России”, 30. maaliskuuta 2022, 
https://z.mil.ru/spec_mil_oper/news/more.htm?id=12415372@egNews. 
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Tavoitteen suuruus tukee hyökkäyksen tulkitsemista venäläisen sotatieteellisen käsit-
teistön näkökulmasta strategisena hyökkäysoperaationa. Kyseessä on suurin Venäjän 
asevoimien toteuttama toimi strategisella tasolla. Putinin puheissa esiintyvien poliittis-
ten tavoitteiden muuntaminen käsitteeseen strateginen tavoite tuo esiin sen, että alku-
peräistä strategista tavoitetta on muutettu maaliskuussa 2022. Jatkotutkimuksessa on 
syytä tarkastella muutosta alkuperäisestä strategisesta tavoitteesta seuraavaan. 

Strategisen tavoitteen ensimmäisen käännekohdan paikantaminen osoittaa, että Ve-
näjä reagoi ensin sotilaallisen toiminnan tasolla, jota seuraa jälkikäteinen poliittinen 
julkinen lausunto käännekohtaa koskien. Tämä reagoinnin mekanismi vahvistaa väi-
tettä siitä, että sota ei ole edennyt Venäjän poliittisen johdon näkökulmasta toivotulla 
tavalla. 

Taistelutapahtumien käännekohdista, jotka osoittavat virheellistä arviointia strategis-
ten tavoitteiden asettamisen osalta, huolimatta Venäjä ei ole osoittanut olevansa val-
mis uudelleenmäärittämään sotilaspoliittista sitoutumistaan sotilaalliselle erikoisope-
raatiolle asetettuihin poliittisiin tavoitteisiin. Seuraavassa luvussa tarkastelemme sota-
taidollisesta näkökulmasta epäonnistumisen taustalla piileviä juurisyitä.  

Yhteenvetona se tavoiteltu lopputulema, joka sotilaalliselle erikoisoperaatiolle alkupe-
räisesti asetettiin, hahmottuu Putinin lausuntojen ja taistelutapahtumien pohjalta pyr-
kimyksenä lamauttaa Ukrainan asevoimat, vallata Ukrainan alueita sekä vaihtaa Ukrai-
nan hallinto mahdollisimman venäjämieliseksi. Seuraavassa luvussa tarkastelemme lä-
heisemmin tätä väitettä strategisen tavoitteen alkuperäisestä sisällöstä strategisen 
hyökkäysoperaation toteumasta kerättyjen empiiristen havaintojen pohjalta.   
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4. STRATEGISEN HYÖKKÄYSOPERAATION RAKENNE JA      
TOTEUTUS 

Tämän luvun tutkimusstrategiana on tapaustutkimus. Tapauksena on Venäjän vuonna 
2022 Ukrainaan toteuttama strateginen hyökkäysoperaatio ja varsinaisena tutkimuk-
sen kohteena on sen rakenne ja käytännön toteutus. Luvun perustana käytetään aiem-
min määritettyjä käsitteitä (luku 2.), joilla luodaan varsinainen analyyttinen kehys. Sen 
tarkoituksena on jäsentää ja selittää strategisen hyökkäysoperaation lähdeaineistosta 
tehtyjä empiirisiä havaintoja.42 

Huomio kohdistuu erityisesti analysoitavan tapauksen sisempään kontekstiin, jossa 
operaation alkuperäisen toteutuksen rakenne on keskeisessä asemassa. Rakenteellinen 
ympäristö on edelleen asetettu ajallisesti rajattuun tapahtumaympäristöön, jonka puit-
teissa varsinainen tarkastelu tapahtuu.43 Luonteeltaan toteutettava tapaustutkimus on 
selittävä. Tavoitteena on selittää tutkittavaa tapausta ja vastata kysymykseen, miksi ta-
paus on juuri sellainen kuin se on.44 

Tämän luvun päälähteistö nojaa lähes täysin ukrainalaisten viestintään. Tämän tavoit-
teena on ollut, että työpaperin kirjoittajat kykenevät tekemään mahdollisimman suo-
dattamattomia empiirisiä havaintoja. Lähdeaineistona on käytetty muiden muassa Uk-
rainan yleisesikunnan tilannekatsauksia, Ukrainan asevoimien sotilastiedustelun vies-
tintää, ukrainalaisten paikallista uutisointia sekä yksittäisiä sosiaalisen median kanavia 
Telegramissa. 

Lähdeaineistosta tehtyjen havaintojen jäsentelemisessä käytettiin kaavaimena käsit-
teen strateginen operaatio mannersotatoiminäyttämöllä määritelmää sen alaoperaa-
tion muodossa. Havainnot jäsenneltiin sisältönsä mukaisesti seitsemään ryhmään, 
jotka olivat: 

1. Strategisten ohjusjoukkojen operaatio 
2. Kaukotoimintailmavoimien ilmaoperaatio 
3. Rintamien (armeijoiden) operaatiot 
4. Laivaston merioperaatiot 
5. Ilmaoperaatio 
6. Maahanlaskuoperaatio 
7. Ilmapuolustusoperaatio 

On huomioitava, että esitetyt kokoonpanot ja hyökkäyksien rakenteet ovat kirjoitta-
jien lähdeaineistosta tekemien havaintojen induktiivisia tulkintoja, jotka sisältävät siten 
määrittelemättömän suuruisen virhemarginaalin. 

Runsaslukuisuudestaan johtuen, tämän luvun muut lähteet ovat esitelty liitteessä 2. 

                                              
42 Markus Laine, Jarkko Bamberg, ja Pekka Jokinen, toim., Tapaustutkimuksen taito, 2. p. (Helsinki: Gaudeamus 
Helsinki University Press, 2007), 10, 11, 51. 
43 Päivi Eriksson ja Katri Koistinen, ”Monenlainen tapaustutkimus”, Julkaisuja (Kuluttajatutkimuskeskus, 
maaliskuuta 2005), 7, 8. 
44 Päivi Eriksson ja Katri Koistinen, 12. 
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4.1 Yleisiä havaintoja hyökkäykseen käytetyistä joukkoryhmittymistä 

Operaation toteuttaneen strategisen yhtymän rungon muodostivat Venäjän asevoi-
mien sotilaspiirien yhdistettyjen strategisten johtoportaiden joukot, joita muut puo-
lustushaarat tai itsenäiset aselajit tukivat. Operaation alkuun osallistui strategisten joh-
toportaiden armeijoiden tai itsenäisten yhtymien jalkaväki- ja panssarijoukoista noin 
2/3, joista eniten tuli keskisestä sotilaspiiristä. Kyseisten joukkojen maataisteluiden 
tukemiseen osallistuvat käytännössä lisäksi koko maahanlaskujoukot.  

Yhdistettyjen strategisten johtoportaiden maavoimien joukot muodostivat Ukrainaan 
neljästä suunnasta maitse hyökänneiden joukkoryhmittymien perustan. Joukkoryh-
mittymät nimettiin yhdistettyjen strategisten johtoportaiden eli rauhanajan sijainnin 
mukaisesti, eikä sen ilmansuunnan mukaisesti, jossa ne operoivat. Joukkoryhmittymiä 
oli operaation alussa neljä: 

1. Joukkoryhmittymä ”Itä”; Itäinen sotilaspiiri 
2. Joukkoryhmittymä ”Keski”; Keskinen sotilaspiiri 
3. Joukkoryhmittymä ”Länsi”; Läntinen sotilaspiiri 
4. Joukkoryhmittymä ”Etelä”; Eteläinen sotilaspiiri 

Lähdeaineistossa on yksittäisiä viitteittä siitä, että sotilaspiirien yhdistettyjen strategis-
ten johtoportaiden ilma- ja ilmapuolustusarmeijoista ainakin läntisen, eteläisen sekä 
keskisen ilma- ja ilmapuolustusarmeijat ovat osallistuneet operaatioon. Tämä havainto 
tukee arviota siitä, että hyökänneiden neljän joukkoryhmittymän kokoonpanoihin lu-
keutuivat myös kyseisten sotilaspiirien ilma- ja ilmapuolustusarmeijat. 

Joukkoryhmittymien komentajina toimivat normaaliolojen sotilaspiirien komentajat, 
jotka johtivat operaatiossa siten omia joukkojaan. 

Strategisen yhtymään lukeutuivat lisäksi operaation kannalta merkittävän maahanlas-
kun sillanpäätä Hostomelissa sijaitsevalle Antonovin lentoasemalle valmistelleet maa-
hanlaskujoukot, ilma- ja avaruusvoimien ilmavoimien kaukotoimintailmavoimat, joi-
den operoivana joukkona oli ainakin Länsi-Venäjälle tukeutuva 22. raskaspommitus-
lentodivisioona. Vaikka kyseessä on ainakin toistaiseksi ollut konventionaalisilla ase-
järjestelmillä käytävästä operaatiosta, vilahtivat myös strategiset ohjusjoukot julkisuu-
dessa presidentti Putinin käskiessä jo kolme päivää operaation alkamisen jälkeen Ve-
näjän asevoimien strategiset pidäkevoimat kohotettuun päivystysvalmiuteen. Mustan-
meren laivaston ja Kaspian lippueen merioperaatioita on johtanut todennäköisesti 
joukkoryhmittymä ”Etelä”. 

Arvion mukaan strategisen yhtymän joukoissa hyökkäsi Ukrainaan operaation alussa 
92 jalkaväen ja 24 panssarijoukkojen pataljoonan taktista ryhmää. Nyrkkisääntönä vai-
kuttaa olevan, että erillisistä moottoroiduista jalkaväkiprikaateista ja moottoroidusta 
jalkaväkirykmenteistä muodostettiin kaksi pataljoonan taktista ryhmää. Yksittäisen ha-
vainnon mukaan panssaridivisioonien panssarirykmenteistä muodostettiin kaksi pa-
taljoonan taktista ryhmää ja yksi panssaripataljoona. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty kirjoittajien arvio strategisen yhtymän kokoonpanosta. 
STAVKA:lla tarkoitetaan Venäjän asevoimien ylipäällikön johtoesikuntaa.  
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Kuva 1: Arvio strategisen yhtymän kokoonpanosta. 

Kaukotoimintailmavoimien ilmaoperaatioon liittyen ukrainalaiset ovat kyenneet tun-
nistamaan operoivan ilmavoimien joukon, joka on Länsi-Venäjälle sijoitettu 22. ras-
kaspommituslentodivisioona. Kuten merivoimienkin operoinnin osalta, lähdeaineis-
toista tehdyt havainnot ovat paikoitellen erittäin sirpaleisia ja voimakkaan yleisellä ta-
solla olevia eikä niistä kyetä tekemään johtopäätöksiä esimerkiksi kyseisen divisioonan 
yksityiskohtaisemmasta toiminnasta. 

Muodostuneen strategisen yhtymän toteuttaman strategisen hyökkäysoperaation suu-
rimpina joukkokokonaisuuksina operoivat joukkoryhmittymät, jotka edelleen muo-
dostuivat armeijoista, kyseessä olevien sotilaspiirien muista joukoista ja mahdollisista 
vahvennuksista. Työpaperin yksi keskeisistä tavoitteista on hahmottaa mistä joukoista 
kyseiset joukkoryhmittymät muodostuivat ja missä suunnissa ne operoivat. Yllä mai-
nittua johtopäätöstä tukee kuitenkin havainto, että joukkoryhmittymä käsite esiintyy 
käsitteen strateginen hyökkäys määritelmässä. Lähdeaineistosta ei kykene kaikissa ta-
pauksissa kuitenkaan havainnoimaan, miten joukkoryhmittymien hyökkäykset ovat 
rakentuneet ja mikä on ollut niiden tarkempi kokoonpano ja taistelujaotus. 

Säännönmukaisesti joukkoryhmittymien runkoina oli 3–4 armeijaa tai armeijakuntaa, 
pois lukien joukkoryhmittymä ”Keski”, joka rakentui kahdelle armeijalle ja yhdelle 
strategisen johtoportaansa erilliselle divisioonalle. Samoin joukkoryhmittymistä 
”Länsi” ja ”Etelä” on löydettävissä kummastakin suorituskyvyiltään lähtökohtaisesti 
vaatimattomat AK:t. Joukkoihin liittyvät lyhenteet on selitetty liitteessä 1. Joukkoryh-
mittymiä vahvennettiin tämän jälkeen tapauskohtaisesti maahanlaskujoukkojen, meri-
jalkaväen sekä erikoisjoukkojen perusyhtymillä tai joukko-osastoilla. Joukkoryhmitty-
mien kokoonpanoihin on edellä mainittujen lisäksi kuulunut hyökkäyssuunnittain 
vaihdelleen myös Venäjän kansalliskaartin ja sopimusreserviläisistä muodostettuja 
joukko-osastoja.  
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Joukkoryhmittymien kokoonpanoista voidaan lisäksi todeta, että ne muodostettiin 
joustavasti ja jopa ennakkoluulottomasti. Sotilaspiirien erikoisjoukkoprikaatit alistet-
tiin armeijoille ja erityisesti niille armeijoille, jotka hyökkäsivät oman joukkoryhmitty-
mänsä ensimmäisessä portaassa. Lähdeaineiston mukaan tämä koskee ainakin jouk-
koryhmittymiä ”Länsi” ja ”Etelä”. Lisäksi myös maahanlaskujoukkojen joukko-osas-
toilla vahvennettiin joukkoryhmittymän ensimmäisessä portaassa hyökkäävä armeijaa 
tai ensimmäinen porras muodostui armeijasta ja maahanlaskujoukkojen yhtymästä. 

Myöhemmin esiteltävissä joukkoryhmittymien kokoonpanoissa esitellään selvyyden 
vuoksi ainoastaan yhtymien taistelevat osat, aselajien jäädessä pois. Tällä on lisäksi 
pyritty helpottamaan pataljoonan taktisten ryhmien lukumäärän arviointia. Joukko-
ryhmittymien kokoonpanojen jälkeen esitellään arviot kunkin joukkoryhmittymän 
maahyökkäyksen rakenteesta.  

Armeijoiden operaatiot on vastaavasti helpompi havaita lähdeaineistoista. Tätä on hel-
pottanut erityisesti Ukrainan asevoimien tilannekatsaukset, joissa hyvin useassa ta-
pauksessa Venäjän hyökkäyksen etenemistä kuvattiin armeijoittain ja tapauskohtai-
sesti myös yhtymittäin. Yksittäisten armeijoiden hyökkäyksien hahmottaminen on 
avainasemassa arvioitaessa myös joukkoryhmittymien toimintaa. 

Mustanmeren laivaston merioperaatio näkyy lähdeaineistossa sirpaleisemmin. Tähän 
vaikuttaa eniten sen toimintaympäristö, josta saadaan havaintoja parhaiten tai pikem-
minkin ainoastaan valtiollisten toimijoiden sensoreilla. Lisäksi merellinen ympäristö 
on huomattavasti kauempana satunnaista havainnoitsijaa, kuin esimerkiksi maalla ta-
pahtuva toiminta joukkojen siirtoineen. Mustan meren laivaston ja Kaspian lippueen 
toiminnasta saadut havainnot liittyvät eniten niiden ohjustulella toteuttamaan kauko-
vaikuttamiseen, jolla on yhtymäkohta myös kaukotoimintailmavoimien ilmaoperaati-
oon. Lähdeaineistoista kyetään tekemään ainoastaan yleishavaintoja varsinaista me-
rioperaatioista. 

Maahanlaskuoperaatio, jolla on ollut selkeä rooli operaation strategisen tavoitteen saa-
vuttamisessa, on sen sijaan helpommin löydettävissä lähdeaineistosta. Hostomelissa 
suoritettua ilmarynnäkköä on dokumentoitu riittävällä tarkkuudella lähdeaineistossa 
sen merkittävyyden johdosta. 

Ilma- ja ilmapuolustusoperaatioiden hahmottaminen lähdeaineistosta on haastavaa. 
Lähdeaineistossa on viitteitä siitä, että operaation osallistuivat neljän sotilaspiirin ilma- 
ja ilmapuolustusarmeijat omien joukkoryhmittymiensä kokoonpanoissa. Voidaan ar-
vioida, että niiden toteuttamilla ilmaoperaatioilla tuettiin oman joukkoryhmittymän 
maataisteluita ja vastaavasti ilmapuolustusjoukot vastasivat hyökkäävien joukkoryh-
mittymien ilmapuolustuksesta. Lähdeaineistosta ei kyetä tekemään havaintoja strate-
gisen yhtymän varsinaista ilma- tai ilmapuolustusoperaatiosta. Voidaan kuitenkin olet-
taa, että esimerkiksi ilmaherruuden saavuttamiseksi strategisen yhtymän koko operaa-
tioalueella, on hyökkäyksen alussa tavoiteltu myös strategisen yhtymän omaa ilmaope-
raatiota. 

Strategisen yhtymän hyökkäysalueen kokonaisleveys oli noin 1 300 km ja tavoiteltu 
syvyys joukkoryhmittymästä riippuen jopa 500 km. Tavoitellut syvyydet antavat viit-
teitä siitä, että venäläiset arvioivat operaation kestoksi muutamia vuorokausia. Tavoit-
teena ei ole voinut olla useiden satojen kilometrien pituisten huoltoreittien tietoinen 
luominen. Ukrainalaiset itse ovat puhuneet esimerkiksi Kiovan valtaamisesta kol-
messa vuorokaudessa. 
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Seuraavassa kuvassa näkyy kirjoittajien arvio strategisen yhtymän maaoperaatioista. 

 

Kuva 2: Arvio strategisen operaation rakenteesta maaoperaatioiden osalta. 

 

4.2 ”Itäisen” joukkoryhmittymän kokoonpano ja hyökkäysoperaatio  

Joukkoryhmittymä ”Idän” kokoonpanon perustana on kolme armeijaa, joissa on yh-
teensä viisi prikaatia. Joukkoryhmittymää on kuitenkin vahvennettu enemmän maa-
hanlaskujoukkojen perusyhtymillä kuin muita joukkoryhmittymiä. Yhtäältä voidaan 
myös pohtia sitä, oliko osa maahanlaskujoukoista tarkoitus kuljettaa ilmoitse Hosto-
meliin? Tämä koskee erityisesti 106MHLD:a ja 31IRYNNPR:a, koska kummankin 
yhtymän joukkoja käytettiin Hostomelin lentokentälle suoritetun ilmarynnäkön toi-
sessa portaassa. Toisaalta maahanlaskujoukkoja on voitu käyttää myös koko hyök-
käyksen painopisteen luomiseen. Lähdeaineisto ei myöskään kerro, mille armeijalle tai 
divisioonalle 14ERIKJPR tai 155MERIJVPR olivat alistettuina. Myöhemmin esitettä-
vistä joukkoryhmittymien kokoonpanoista voi vetää johtopäätöksen, että erikoisjouk-
koprikaatit olivat pääsääntöisesti alistettuja joukkoryhmittymän ensimmäisessä por-
taassa hyökkäävälle armeijalle. Arvion mukaan joukkoryhmittymä ”Idän” kokoonpa-
nossa on hyökännyt 24 jalkaväen tapaan taistelevaa pataljoonan taktista ryhmää ja 
kaksi panssarijoukoista muodostettua pataljoonan taktista ryhmää. 
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Seuraavassa kuvassa esitellään kirjoittajien arvio joukkoryhmittymän kokoonpanosta. 

 

 

 

 

 

Kuva 3: Arvio joukkoryhmittymä ”Idän” kokoonpanosta. 

Joukkoryhmittymä ”Itä” hyökkäsi Kiovan alueella kahdeksalla yhtymällä. Lähdeai-
neisto ei kerro selvästi mikä oli hyökkäyksen rakenne. Tämä voi kieliä siitä, että tavoit-
teena oli toteuttaa läpimurtohyökkäys, jossa joukkojen tiheys alueellisesti tarkasteltuna 
on korkea. On esimerkiksi mahdollista, että hyökkäyksen ensimmäisen portaan joukot 
muodostuivat maahanlaskujoukoista ja toisen portaan joukot maavoimien armeijoista. 
Tätä arviota horjuttaa epätietoisuus siitä, mitä maahanlaskujoukkoja oli tarkoitus kul-
jettaa ilmoitse Hostomeliin. Päähyökkäyssuunnaksi on kuitenkin löydettävissä Prypjat 
– Kiova suunta. Joukkoryhmittymän tavoitteena oli todennäköisesti Kiovan eristämi-
nen lännestä ja sen jälkeinen Kiovan läntisen rannan valtaaminen. Joukkoryhmittymän 
hyökkäysalueen leveys oli noin 200 km ja tavoiteltu syvyys noin 200 km Ukrainan 
alueella. 

Viereisessä kuvassa 
esitellään arvio 
joukkoryhmittymä 
”Idän” hyökkäyk-
sestä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4: Arvio joukko-
ryhmittymä ”Idän” 
hyökkäyksestä.  
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4.3 ”Keskisen” joukkoryhmittymän kokoonpano ja hyökkäysoperaatio 

Joukkoryhmittymä ”Keskin” kokoonpanoa voi pitää vähäisistä vahvennuksistaan joh-
tuen selkeimpänä. Kokoonpano muodostuu kahdesta armeijasta, erillisestä panssa-
riyhtymästä sekä erikoisjoukkoprikaatista. Jalkaväen näkökulmasta tarkasteltuna jouk-
koryhmittymästä löytyy ainoastaan kuusi yhtymää tai joukko-osastoa. Merkillepanta-
vaa on lisäksi, että kokoonpanoon ei kuulu maahanlaskujoukkoja. Kirjoittajien arvion 
mukaan joukkoryhmittymän kokoonpanossa on hyökännyt 12 jalkaväen pataljoonan 
taktista ryhmää ja kuusi panssarijoukoista muodostettua. 

Seuraavassa kuvassa esitellään arvio joukkoryhmittymä ”Keskin” kokoonpanosta. 

 

 

 

Kuva 5: Arvio joukkoryhmittymä ”Keskin” kokoonpanosta. 

 

Joukkoryhmittymä ”Keski” hyökkäsi kolmella yhtymällä Tshernihivin ja Sumyn alu-
eilla. Tshernihivin alueilla tavoitteena oli ensimmäisessä vaiheessa Tshernihivin kau-
pungin, Desnajoen sekä Romin tasan valtaaminen ja toisessa vaiheessa osallistuminen 
Kiovan vasemman rannan valtaamiseen. 41A hyökkäsi Tshernihiv – Kiova, 90PSD 
hyökkäsi Semenivka – Kiova sekä 2A Sumy – Kiova suunnissa. Joukkoryhmittymän 
hyökkäysalueen leveys oli noin 600 km ja hyökkäyssuunnasta riippuen tavoitteet olivat 
noin 300 – 500 km Ukrainan alueella. 
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Seuraavassa kuvassa esitellään arvio joukkoryhmittymä ”Keskin” hyökkäyksestä. 

 

Kuva 6: Arvio joukkoryhmittymä ”Keskin” hyökkäyksestä. 

 

4.4 ”Läntisen” joukkoryhmittymän kokoonpano ja hyökkäysoperaatio 

Joukkoryhmittymä ”Länsi” muodostuu perusratkaisun omaisesti kolmesta armeijasta 
ja yhdestä armeijakunnasta, josta löytyy ainoastaan yksi prikaati. Yksittäisen viitteen 
johdosta voidaan arvioida, että toinen erikoisjoukkoperusyhtymistä on alistettu 
20A:lle, mutta toisen tarkemmasta sijainnista kokoonpanossa ei lähdeaineistosta löy-
tynyt viitteitä. Kokoonpanoon on lisäksi kirjattu Luhanskin 2AK. Tästäkään ei ole 
viitteitä, mutta mahdollinen alistaminen olisi ollut alueellisesti tarkasteltuna perustel-
tua. Arvion mukaan joukkoryhmittymän kokoonpanossa hyökkäsi 22 jalkaväen patal-
joonan taktista ryhmää ja 12 panssarijoukoista muodostettua. Luvuissa ei ole mukana 
2AK:n joukkoja. 
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Seuraavassa kuvassa esitellään arvio joukkoryhmittymä ”Lännen” kokoonpanosta. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7: Arvio joukkoryhmittymä ”Lännen” kokoonpanosta.45 

Seuraavassa kuvassa esitellään arvio joukkoryhmittymä ”Lännen” hyökkäyksestä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8: 
Arvio jouk-
koryhmit-
tymä 
”Lännen” 
hyökkäyk-
sestä. 

  

                                              
45 Yksityiskohtana voidaan huomioida Pohjoisen laivaston 14AK toimineen osana joukkoryhmittymä länttä.  
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Joukkoryhmittymä ”Länsi” hyökkäsi neljällä yhtymällä Sumyn, Poltavan sekä Harko-
van alueilla tavoitteena Harkovan valtaaminen ja Itä-Ukrainassa olevien ukrainalais-
joukkojen tuhoaminen. Ensimmäisessä portaassa hyökkäsivät 1PSA Sumyn – Harko-
van suunnassa ja 6A Belgorod – Harkova suunnassa sekä toisessa portaassa hyökkäsi 
20A Belgorodin – Harkovan suunnassa. Hyökkäyksen oikea sivusta suojattiin 14AK:n 
hyökkäyksellä. Luhanskin 2AK sitoi hyökkäyksellään ukrainalaisjoukot. Joukkoryh-
mittymän hyökkäysalueen leveys oli noin 300 km ja hyökkäyssuunnasta riippuen ta-
voitteet olivat noin 200 – 400 km Ukrainan alueella. 

4.5 ”Eteläisen” joukkoryhmittymän kokoonpano ja hyökkäysoperaatio 

Lähdeaineiston kohtuullisesta määrästä johtuen joukkoryhmittymä ”Etelän” kokoon-
panosta on mahdollista hahmottaa yksityiskohtaisempi kuva erityisesti eri tasoisten 
alistusten ja johtosuhteiden näkökulmasta. Nämä selittyvät muun muassa sillä, että 
joukkoryhmittymän joukot hyökkäsivät useassa suunnassa. Esimerkiksi 8A:n kahdesta 
divisioonasta toinen hyökkäsi Krimiltä Odessan suuntaan ja toinen Donetskista län-
teen. Kokoonpanossa on, muihin joukkoryhmittymien kokoonpanoihin verrattuna, 
parhaiten havaittavissa, miten maahanlasku-, erikois- sekä merijalkaväkijoukoilla vah-
vennettiin hyökänneitä yhtymiä. Huomioitavaa on lisäksi se, että joukkoryhmittymän 
kokoonpanossa taisteluihin osallistuvat myös Mustanmeren laivasto ja Kaspian lip-
pue. Samoin Donetskin 1AK:n alistaminen joukkoryhmittymällä olisi ollut alueellisesti 
tarkasteltuna perusteltua. Tästä on löydettävissä hajanaisia viitteitä uutisoinnista. Ar-
vion mukaan joukkoryhmittymän kokoonpanossa hyökkäsi 32 jalkaväen ja neljä pans-
sarijoukkojen pataljoonan taktista ryhmää. Lukuihin ei ole laskettu Donetskin 1AK:n 
eikä sopimusreserviläisten joukkoja. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty arvio joukkoryhmittymä ”Etelän” kokoonpanosta. 

 

 

 

 

 

Kuva 9: Arvio joukkoryhmittymä ”Etelän” kokoonpanosta. 

 

Joukkoryhmittymä ”Etelä” hyökkäsi viidellä yhtymällä Krim – Mykolajev, Krim – Me-
litopol sekä Donetsk – Zaporizhzhjan suunnissa ensimmäisenä tavoitteenaan Dnipro 
joen tasa ja seuraavana tavoitteenaan Odessa sekä samalla Ukrainan eristäminen Mus-
tasta merestä. Hyökkäyksen painopiste oli Krim – Mykolajev suunta, jossa hyökkäsi 
ensimmäisessä portaassa 49A ja 7IRYNND ja toisessa portaassa vahvennettu 22AK. 
Krim – Melitopol suunnassa hyökkäsi vahvennettu 58A ja Donetsk - Zaporizhzhja 
suunnassa hyökkäsi 150MTJVD Donetskin 1AK:n tukemana. Todennäköisesti 58A:n 
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hyökkäyksen tukemiseksi ainakin suunniteltiin 177ERMERIJVR:n ja 810ERMERI-
JVPR:n yhteisoperaatiota mahdollisine maihinnousuineen Melitopolin ja Berdjanskin 
puoliväliin Mustanmeren rannalla. Joukkoryhmittymän hyökkäysalueen leveys oli 
noin 400 km ja hyökkäyssuunnasta riippuen tavoitteet olivat noin 200 – 400 km Uk-
rainan alueella. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty arvio joukkoryhmittymä ”Etelän” hyökkäyksestä. 

 

Kuva 10: Arvio joukkoryhmittymä ”Etelän” hyökkäyksestä. 

 

4.6 Havaintoja sotataidosta 

Käsitteen strateginen operaatio mannersotatoiminäyttämöllä määritelmä ei tarjoa suo-
raan työkaluja operaation sotataidolliseen analyysiin. Määritelmä keskittyy kuvaile-
maan enemmän operaation rakennetta ja tavoitteita, kuin käyttöperiaatteita. Määri-
telmä ei toisin sanoen kerro tai kuvaile miten asetetut tavoitteet pyritään saavuttamaan 
esimerkiksi joukkojen käytön yksityiskohtaisemmasta näkökulmasta. Tämän johdosta 
tässä alaluvussa operaation alun toteumaa tarkastellaan yleisten taktisten periaatteiden 
näkökulmasta. Lähestymistapa tuo havainnot osaksi sotataidollista keskustelua. Tässä 
luvussa suomalaisessakin sotataidossa käytettyjä yleisiä taktisia periaatteita ovat toi-
minnan vapaus, omien voimien ja vastustajan oikea arviointi, selkeä ja saavutettavissa 
oleva päämäärä, päättäväisyys, rohkeat ratkaisut, olosuhteiden hyväksikäyttö, pyrki-
mys yllätykseen, voimien vaikutuksen keskittäminen, menestyksen hyväksikäyttö sekä 
voimien taloudellinen käyttö. 
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Sotataidon näkökulmasta tarkasteltuna ei ole löydettävissä yhtä selkeää syytä vaatimat-
tomalle menestykselle. Joukkojen käytön näkökulmasta yksi selkeä yksityiskohta erot-
tuu kuitenkin muista. Venäjä hyökkäsi neljästä joukkoryhmittymästä muodostetulla 
strategisella yhtymällä arvion mukaan noin 1 300 km leveällä rintamalla ja joukkoryh-
mittymästä riippuen tavoitteli pääsyä jopa lähes 300 km syvyyteen, eikä sillä ollut saa-
tujen havaintojen mukaan varattuna toista porrasta tai reserviä. Venäläiset ovat voi-
neet tulla suunnittelussaan johtopäätökseen sen tarpeettomuudesta, mikä osaltaan an-
taa viitteitä operaation suunnitellusta nopeudesta ja lyhytkestoisuudesta. Muuten rat-
kaisua on pidettävä jopa virheellisenä. Havainnosta voi vetää myös yleisemmän joh-
topäätöksen, että joukkojen määrä on ollut riittämätön tai alimitoitettu. Tämän poh-
jalta voidaan päätellä, että operaation toteuttaminen olisi edellyttänyt suurempaa liike-
kannallepanoa tai jopa sotatilaan siirtymistä. Tämä on itse asiassa nähtävissä myös 
työpaperin kantakäsitteen Venäjän federaation asevoimien käyttömuodot määritel-
mästä, josta voi havaita, että asevoimien strateginen toiminta tapahtuu sodan aikana. 
Päätöstä toteuttaa sodan ajan operaatio alimitoitetuksi osoittautuneella joukkomää-
rällä ei voi selittää muut kuin täysin virheelliset arviot ja analyysit erityisesti Ukrainan 
asevoimien ja myös toisaalta Venäjän asevoimien omasta suorituskyvystä.   

Käyttämällä joukkoryhmittymiä yhdessä portaassa, menettivät venäläiset samalla toi-
minnan vapautensa hyökkäysoperaation alussa muutaman vuorokauden jälkeen, kun 
heidän kaikki joukkoryhmittymänsä olivat sitoutuneina samanaikaisesti taisteluihin sy-
vällä Ukrainan maaperällä. Toiminnan vapauden säilyttämistä olisi edesauttanut, mi-
käli strategisella yhtymällä olisi ollut yllä mainittu toinen porras tai riittävän iso reservi. 
Vaikuttaa siltä, että jokaisella joukkoryhmittymällä oli kuitenkin omat toiset portaansa 
ja reservinsä. Tämän johdosta vaikuttaa, että joukkoryhmittymillä on ollut omat ope-
raationsa.  

Operaation päämäärän ympärille kietoutuvat käsitteet denatsifiointi ja demilitarisointi. 
Kun tarkastellaan esimerkiksi joukkoryhmittymien hyökkäyksiä, on pohdittava erityi-
sesti, miten ne tukevat päämäärän saavuttamista. Tapahtumien valossa vaikuttaa kui-
tenkin siltä, että tehtävänä on ollut myös maa-alueiden valtaaminen. Yhtenä tehtävänä 
on ollut selkeästi Ukrainan eristäminen Mustastamerestä. On vaikea nopeasti löytää 
syitä rannikkoalueen valtaamisesta, jotka olisivat suoraan edesauttaneet esimerkiksi 
vallan vaihtoa Ukrainassa. Samoin venäläisten toiminta ukrainalaisissa ydinvoima-
loissa tuntuu tässä viitekehyksessä kaukaa haetuilta. Vaikuttaa siis siltä, että joukko-
ryhmittymille julkisesti asetetut tavoitteet eivät vastaa täysin operaation toteutusta to-
dellisuudessa. Tämän pohjalta Venäjän poliittisen johdon antamiin lausuntoihin on 
suhtauduttava hyvin kriittisesti, ja empiirisille havainnoille Ukrainassa on annettava 
painoarvoa. Keskeiset kitkatekijät, jotka estivät venäläisiä saavuttamasta strategista ta-
voitettaan nopeasti, ovat Ukrainan asevoimista tehdyt virheelliset arviot. Tämä on liit-
tynyt arvioihin muiden muassa suorituskyvyn osana olevasta ukrainalaisten taistelu-
tahdosta, joka on toistaiseksi ollut murtumaton. Ukrainalaisten taistelutahto yhdistet-
tynä ukrainalaisten joukkojen tilanteenmukaisiin ja oikeisiin käyttöperiaatteisiin on jää-
nyt venäläisten arvioissa huomiomatta tai ainakaan sille ei ole annettu riittävää paino-
arvoa. Tavoitellusta operaationopeudesta johtuen venäläiset eivät kyenneet lisäksi ot-
tamaan huomioon riittävässä laajuudessa heti ensimmäisistä vuorokausista saatuja ko-
kemuksia ja havaintoja. Lisäksi havaintoihin ja arvioihin ukrainalaisten toiminnasta ei 
kyetty yhdistämään totuudenmukaisia havaintoja omien joukkojen suorituskyvystä ja 
olosuhteiden vaikutuksista. Ukrainan asevoimat on tunnettu todennäköisesti määräl-
lisesti, mutta huonommin laadullisesti, eikä riittävän syvällisesti.   
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Päättäväisyyden puutteesta on hyvänä esimerkkinä Kiovan pohjoispuolella useita vuo-
rokausia käytännössä pysähdyksissä ollut joukko, jossa oli lähes tuhat ajoneuvoa ja 
joka oli yhteispituudeltaan useita kymmeniä kilometrejä. Kyseinen marssiosaston hi-
das liike johtuu erittäin todennäköisesti siitä, että venäläisten operaatio ei edennyt al-
kuperäisessä suunnitelmassa määritellyn aikataulun mukaisesti. On olemassa viitteitä, 
että kyseinen joukko olisi kuulunut maahanlaskujoukkoihin. Lisäksi ei ole täysin var-
maa oliko kyseessä alkuperäiseen suunnitelmaan sisältynyt joukkojen siirto, vai olisiko 
kyseisestä joukosta pitänyt siirtää osia esimerkiksi ilmateitse Hostomelin lentokentälle, 
mikäli sinne toteutettu ilmarynnäkkö olisi toteutunut suunnitelmien mukaisesti? Ve-
näläiset eivät olleet joka tapauksessa selkeästi varautuneet joukon yllättävän hitaaseen 
liikkumiseen, eivätkä kyenneet tekemään asetetun päämäärän saavuttamista tukevaa 
korjaavaa päätöstä ripeästi. 

Venäläiset joukot eivät onnistuneet riittävästi maasto-olosuhteiden hyväksikäytössä. 
Toteutuneesta joukkojen suuresta operaationopeudesta johtuen, etenemisen oli pakko 
tapahtua pääsääntöisesti marssiosastoittain teitä pitkin. Tällöin esimerkiksi taistelu-
panssarivaunujen ja panssaroitujen miehistönkuljetusajoneuvojen asejärjestelmät eivät 
päässeet oikeuksiinsa eli niiden suorituskykyjä ei kyetty käyttämään täysimääräisesti.  

Venäläiset eivät operaatiollaan yllättäneet ukrainalaisia. Tähän on vaikuttanut erityi-
sesti kahdeksan vuotta käynnissä ollut sota Itä-Ukrainassa ja Venäjän asevoimien usei-
den kuukausien ajan tapahtuneet joukkojen keskittämiset Ukrainan rajan läheisyyteen 
ennen varsinaisen hyökkäyksen alkua. Strategisen yllätyksen epäonnistumisesta kieli-
vät lisäksi ukrainalaisten kommentit, joiden mukaan he odottivat hyökkäystä jo kaksi 
vuorokautta aikaisemmin 22.2.2022.46 Vaikka venäläiset epäonnistuivat strategisessa 
yllätyksessä, on hyökkäysoperaatio saattanut aiheuttaa ukrainalaisille useita operatiivi-
sia tai taktisia yllätyksiä. Voisi sen sijaan todeta, että venäläiset joutuivat käytännössä 
itse strategisesti yllätetyiksi. 

Hyökkäysoperaatiolla ei ollut selkeää tai riittävän kokoista alueellista tai paikallista pai-
nopistettä. Tähän linkittyvät oleellisesti myös edellä mainitut tehtävät, jotka eivät suo-
raan tukeneet päämäärää. Vaikka yli puolet, käytännössä kaksi joukkoryhmittymää, 
maavoimien taistelevista osista hyökkäsi Kiovaan, jäi kahdelle jäljelle jääneelle jouk-
koryhmittymälle ainakin osittain alueiden valtaamistehtävät. Voimien vaikutusta ei si-
ten kyetty keskittämään riittävän päämäärähakuisesti. 

Vaikuttaa siltä, että venäläisille joukoille ei avautunut missään vaiheessa aitoa mahdol-
lisuutta käyttää riittävästi hyväksi taktista menestystä sen laajentamiseksi esimerkiksi 
operatiiviseksi menestykseksi puhumattakaan strategisesta menestyksestä. Minkään 
joukkoryhmittymän vastuualueella ei saavutettu edellä mainitun kaltaista menestystä 
eikä yksikään joukkoryhmittymistä todennäköisesti saavuttanut sille käskettyä tavoi-
tettaan. 

Erityisesti maavoimien tapaan taistelevat joukot eivät kyenneet käyttämään voimiaan 
riittävän taloudellisesti. Tavoitteet pyrittiin saavuttamaan omista tappioista välittä-
mättä, minkä vaikutuksia yritettiin korjata esimerkiksi myöhemmin julistetulla osittai-

                                              
46 ”Danilov: Russian invasion of Ukraine supposed to start on Feb 22, Kyiv was preparing for that”, Interfax 
Ukraine, 14. huhtikuuta 2022, https://ua.interfax.com.ua/news/general/824227-amp.html. 
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sella liikekannallepanolla. Tässä on nähtävissä myös eroja kulttuurien välillä. Venäläi-
set pystyvät hyväksymään suuremmat tappiot, koska heille yksittäisen sotilaan henki 
ei ole niin merkittävä. 

Useat yllä esitetyt tarkastelunäkökohdat tukevat yleistä johtopäätöstä siitä, että venä-
läiset varautuivat ainoastaan muutamia päiviä kestäneeseen operaatioon. Tähän sisältyi 
voimakkaat olettamat siitä, että ukrainan asevoimien toimintakyky saadaan nopeasti 
lamautettua mukaan lukien ukrainalaisten maanpuolustustahto. Lisäksi venäläiset 
odottivat Länneltä yhtä maltillista reaktiota kuin vuonna 2014. 

Tarkastelu yleisten taktisten periaatteiden näkökulmasta nostaa esille yksityiskohtia, 
joiden perusteella maaoperaatioiden ainakin osittain voidaan katsoa epäonnistuneen. 
Miksi venäläiset sitten käyttivät maavoimiaan siten kuin käyttivät? Virheellisillä arvi-
oilla, analyyseilla sekä muilla ennakko-olettamilla on varmasti ollut merkittävä rooli. 
Mikäli näitä ei oteta huomioon epäonnistumisen juurisyinä, niin minkälaisen sotatai-
dollisen linssin läpi maaoperaatioita kannattaa tai olisi perusteltua tarkastella ja mikä 
tarkastelukulma tekisi venäläisten ratkaisuista ymmärrettävämpiä?  

Yksi selittävä tekijä on venäläisten näkemykset ja tulkinnat aseellisen taistelun luon-
teen muuttumisesta viime vuosilta sekä niihin liittyvä käsite puolustushaarojen välinen 
joukkoryhmittymä (ven. межвидовая группировка войск), josta ei ole löydettävissä 
tällä hetkellä julkista määritelmää. Kyseistä joukkotyyppiä ovat käsitelleet artikkeleis-
saan muiden muassa kenraalieversti S.V Surovikin sekä armeijakenraali Gerasimov. 
Gerasimov käsitteli aihepiirejä kuuluisaksi tulleessa artikkelissaan vuonna 2013, jossa 
hän kuvaa käytännössä sitä, millaiseen aseelliseen taisteluun Venäjän asevoimien tulisi 
tulevaisuudessa varautua. Lisäksi hän kuvaa artikkelissaan tekstissä ja havainnekuvan 
muodossa, miten aseellisen taistelun luonne on muuttunut maailmalta saatujen koke-
musten perusteella. Vaikka tekstissä ei suoraan väitetä, että Venäjän asevoimien toi-
minta tulevaisuudessa olisi tekstissä esitetyn kaltaista, kannattaa havainnekuvaa tar-
kastella lähemmin.47 

 

                                              
47 Валерий Герасимов, ”Ценность науки в предвидении”, ВПК.name, 27. maaliskuuta 2013, 
https://vpk.name/news/85159_cennost_nauki_v_predvidenii.html. 
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Kuva 11: Havainnekuva Gerasimovin vuoden 2013 artikkelista. 

 

Kun tarkastellaan havainnekuvan uusia muotoja ja menetelmiä käsittelevää osuutta, 
sopivat siellä luetellut asiakokonaisuudet kuvamaan sotataidon näkökulmasta lähes 
täydellisesti venäläisten toteuttaman hyökkäysoperaation alkua. Havainnekuvaa sekä 
kirjoittajien empiirisesti tekemiä havaintoja yhdistävät seikat on lueteltu seuraavassa: 

1. Operaatio alkoi joukkoryhmittymillä rauhanaikana. 
2. Operaatiossa tavoiteltiin korkeaa liikkuvuutta. 
3. Operaation alussa vaikutettiin täsmäaseilla muiden muassa sotilasinfrastruk-

tuurin kohteisiin. 
4. Operaatiossa vaikutettiin Ukrainan asevoimiin koko syvyydellä. 
5. Operaation alussa toimittiin maalla, merellä sekä ilmassa. 
6. Operaation alussa käytettiin runsaasti tihutyön tekijöitä (diversantti, ukr. ja ven. 

диверсант) 

Gerasimov toteaa lisäksi artikkelissaan, että tärkein ongelmakokonaisuus, johon on 
kiinnitettävä huomiota, liittyy joukkoryhmittymien käyttömuotojen ja -menetelmien 
parantamiseen. Lisäksi hän kirjoittaa, että Venäjän asevoimien strategisten toimien si-
sältöä ja strategisten operaatioiden lukumäärä on välttämätöntä pohtia uudelleen.48 

Vaikka Gerasimovin tekstissään mainitsemat ja tässäkin työpaperissa esille nostetut 
keskeiset käsitteet ovat määritelmineen edelleen julkisesti olemassa, on niiden sisällöl-
linen muutos alkanut mahdollisesti jo ennen vuoden 2013 artikkelin kirjoittamista. 
Voiko venäläisten huonoa menestystä selittää se, että strategisten toimien määritelmä 

                                              
48 Валерий Герасимов. 
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on sotataidon näkökulmasta tarkasteltuna määritelty tätä nykyä virheellisesti eli esi-
merkiksi strategista tavoitetta on yritetty saavuttaa joukkojenkäytön osalta väärillä me-
netelmillä? Toisin sanoen Gerasimovin esille nostamat aseellisen taistelun uudet muo-
dot ja menetelmät eivät välttämättä sovellukaan strategisen mittakaavan tavoitteiden 
saavuttamiseen. 

Lähdeaineistosta voi löytää käsitteen strateginen operaatio mannersotatoiminäyttä-
möllä alaoperaatiot, jää kuitenkin arvioitavaksi, miten kyseiset operaatiot käytännössä 
rakentuivat ja ennen kaikkea miten niitä johdettiin. Todennäköisiä itsenäisiä alaope-
raatioita, joita aineistosta voi helposti hahmottaa ovat rintamien (armeijoiden) operaa-
tiot, jotka voi tulkita joukkoryhmittymien operaatioiksi, kaukotoimintailmavoimien il-
maoperaatio sekä maahanlaskuoperaatio. Tätä johtopäätöstä vastaan, erityisesti maa-
hanlaskuoperaation osalta, sotii kuitenkin arvio siitä, että Hostomeliin toisessa por-
taassa maahan lasketut joukot kuuluisivat joukkoryhmittymä ”Idän” kokoonpanoon. 
Siina tapauksessa kyseessä olisi ollut merkittävyydestään huolimatta ensisijaisesti jouk-
koryhmittymä ”Idän” oman operaation tavoitteiden saavuttamista tukenut maahan-
lasku. 

Lisäksi itsenäisten ilma-, ilmapuolustus- sekä merioperaation osalta ollaan lähdeaineis-
tosta tehtyjen vähäisten havaintojen johdosta voimakkaasti arvioiden ja tulkintojen 
varassa. Mikäli joukkoryhmittymien kokoonpanoihin on kuulunut saman sotilaspiirin 
kaikki puolustushaarat, voitaneen lähtökohtana pitää, että ne ovat ensisijaisesti tuke-
neet oman joukkoryhmittymänsä taistelua. Tätä vaihtoehtoa tukee esimerkiksi Gera-
simovin artikkelin havainnekuvaan listattu tavoite yhteisestä informaatioympäristöstä, 
jolla parannetaan joukkoryhmittymien tilannetietoisuutta kaikkien puolustushaarojen 
osalta. 

Toimiessaan itäisen sotilaspiirin komentajana Surovikin käsitteli vuonna 2014 kirjoit-
tamassaan artikkelissa puolustushaarojen välisen joukkoryhmittymän käyttömuotoja 
ja johtamisen organisointia sotatoiminäyttämöllä. Kuten Gerasimovkin, aloitti Suro-
vikinkin artikkelinsa viittaamalla Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten toteuttamiin ope-
raatioihin Jugoslaviassa, Irakissa sekä Libyassa.49 

Surovikin kuvaa artikkelissaan joukkoryhmittymien toimintaa erityisesti Aasian ja Tyy-
nenmeren alueella, käsitellen tekstissään alueellisia erityispiirteitä sekä miten ja millai-
nen puolustushaarojen välinen joukkoryhmittymä käy puolustustaistelua saaristossa. 
Surovikinin kuvaama puolustushaarojen välinen joukkoryhmittymä muodostuu nel-
jästä joukkoryhmittymästä; ilma- ja ilmapuolustusjoukoista, laivaston joukoista, maa-
hanlaskujoukoista sekä maavoimien joukoista.50 

Ilmavoima- ja ilmapuolustusjoukkojen joukkoryhmittymän taistelutoimien tehtävänä 
on toteuttaa tiedustelua, torjua vihollisen ilmahyökkäys, toteuttaa joukkoryhmittymän 
ja kriittisesti tärkeiden kohteiden suojaus sekä tuottaa tulenkäytöllään tappioita vihol-
liselle. Laivaston voimien joukkoryhmittymä toteuttaa tehtäviä pinta-aluksilla ja sukel-
lusveneillä määritetyllä operaatiovyöhykkeellä. Operaation aikana sotatoiminäyttä-
möllä heikennetään vihollisen valtameri- ja merialueilta suorittamia iskuja sekä iske-
tään talouden, infrastruktuurin sekä vihollisen merivoimien kriittisesti tärkeisiin koh-
teisiin. Toiminnan perusmuotona on laivaston operaatio. Maahanlaskujoukkojen 

                                              
49 С.В. СУРОВИКИН, ”Формы Применения И Организация Управления Межвидовой Группировкой 
Войск (сил) На Театре Военных Действий”, ВЕСТНИК АКАДЕМИИ ВОЕННЫХ НАУК, 2014, 40. 
50 С.В. СУРОВИКИН, 42. 
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joukkoryhmittymä ja erikoisoperaatiojoukot toteuttavat erikoistehtäviä taistelutoi-
mien ja tukevien toimien muodoissa, joita ovat tärkeiden alueiden, tasojen sekä koh-
teiden valtaaminen ja pitäminen, kriittisesti tärkeiden kohteiden tuhoaminen (epäkun-
toon saattaminen), vihollisen sotilaspoliittista johtoa vastaan kohdennettujen toimien 
suorittaminen, tihutyö-tiedustelutoimet sekä psykologisten (pelottelu) toimenpiteiden 
suorittaminen. Maavoimien joukkoryhmittymä, puolustaessaan saaria maihinnou-
suilta, toteuttaa puolustushaarojen välisen joukkoryhmittymän päätehtävää, joka on 
alueiden pitäminen. Tämän tukemiseksi käytetään massamaisesti ilma-avaruus- ja me-
rikomponenttien asejärjestelmiä.51 

Surovikinin toinen artikkeli vuodelta 2017, jonka hän kirjoitti yhdessä eversti Ku-
lešovin kanssa, käsitteli puolustushaarojen välisen joukkoryhmittymän johtamisen or-
ganisoinnin erityispiirteitä vihollista vastaan käytävän kokonaisvaltaisen taistelun kan-
nalta. Tässä artikkelissa Surovikin on laajentanut tarkastelukulmaansa käsitellen Venä-
jän kansallista turvallisuutta ja siihen liittyvää asevoimien käyttöä.52 

Asevoimien käyttöön liittyen Venäjän kansallisen turvallisuuden varmentamiseksi, Su-
rovikin näkee joukkoryhmittymän käytön päämuotoina operaatiot ja taistelutoimet. 
Edellä mainituissa käyttömuodoissa joukkojenkäytön päämenetelmät olisivat pitkän-
kantaman täsmäaseilla toteutettavat iskut ja erikoisasejärjestelmien käyttö, alueellisten 
ja muiden joukkojen, joukkomuodostelmien ja elinten taistelu-, erikois- sekä tukitoi-
met sekä elektroninen suojautuminen ja lamauttaminen.53 

Surovikin mainitsee artikkelissaan, että puolustushaarojen välisen joukkoryhmittymän 
toiminnan pitäisi olla luonteeltaan myös eri viranomaisten välistä. Sen pääkäyttö-
muoto on operaatio sotatoiminäyttämöllä, johon lukeutuvat joukkoryhmittymien 
operaatiot ja muiden joukkojen, joukkomuodostelmien ja elinten taistelutoimet. Jouk-
koryhmän tulevaisuuden tehtäviksi ehdotetaan tekstissä harkittaviksi salmialueiden 
sulkemisoperaatioita, lentokieltoalueen perustamisoperaatioita sekä myös asymmetri-
siä toimia, joihin voisi sisältyä operaatio tilanteen epävakauttamiseksi, meriliikenteen 
häirintä sekä yllyttäminen teknologiseen katastrofiin (ven. техногенная катастро-
фа).54 

Surovikinin näkemykset joukkoryhmittymien kokoonpanoista ilmenevät havaintoai-
neiston pohjalta tehdyissä arvioissa, jotka ovat esitelty edeltäneissä alaluvuissa. Näistä 
on löydettävissä tapauskohtaisesti Surovikinin mainitsemat maahanlasku- ja jalkaväki-
joukot, laivaston joukot sekä ilmavoima- ja ilmapuolustusjoukot. Surovikinin ja Gera-
simovin artikkeleista ja lähdeaineistosta on löydettävissä paljon yhteistä. Esimerkiksi 
Gerasimovin artikkelissa esittämällä näkemyksellä aseellisten taistelun luonteen muu-
toksesta on mahdollista ainakin osittain selittää operaation toteutusta. Tämän vuoksi 
jatkotutkimuksessa on perusteltua selvittää millaisessa muutoksessa käsitteiden ase-
voimien strategiset toimet ja strateginen operaatio määritelmät mahdollisesti ovat pai-
nottaen niiden muotoja ja menetelmiä. Jatkotutkimus kannattaa jakaa kahteen vaihee-
seen. Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on luoda ymmärrys venäläisen sotatieteen kä-

                                              
51 С.В. СУРОВИКИН, 42. 
52 С.В. СУРОВИКИН ja Ю.В. КУЛЕШОВ, ”Особенности организации управления межвидовой груп-
пировкой войск (сил) в интересах комплексной борьбы с противником”, Военная Мысль, 2017, 5. 
53 С.В. СУРОВИКИН ja Ю.В. КУЛЕШОВ, 7. 
54 С.В. СУРОВИКИН ja Ю.В. КУЛЕШОВ, 8. 
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sityksestä aseellisen kamppailun luonteesta ennen hyökkäystä. Toisessa vaiheessa kä-
sitys siitä, miten määritelmien voidaan arvioida muuttuvan tulevaisuudessa Ukrainan 
sodasta saatujen kokemusten perusteella.  
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5. LOPUKSI 

Tälle työpaperille asetettu työhypoteesi vaikuttaa paikkansapitävältä, kuitenkin seura-
villa tarkennuksilla. Kyseessä on ollut strateginen operaatio, mutta sen tarkempi to-
teutus ja rakenne sisältää uusia muotoja ja menetelmiä, jotka eivät täysin vastaa esi-
merkiksi käsiteanalyysissamme laatimia määritelmiä. Harhauttavasta nimestään huoli-
matta, operaatiosta on lähdeaineistosta tehtyjen empiiristen havaintojen perusteella 
löydettävissä käsitteen strateginen operaatio mannersotatoiminäyttämöllä määritel-
män mukaiset alaoperaatiot ja myös muita tunnusmerkkejä. On kuitenkin muistettava, 
että kyseessä on viime kädessä yksi mahdollinen käsitteellinen tulkinta, jonka johdosta 
havaintoaineisto saattaa näyttäytyä erilaiselta toiselle tutkimuksen tekijälle. Operaatio 
ei ajallisesti rajattuna käsitteenä onnistunut, vaan muuttui operaatiottomaksi sodaksi, 
jossa taistellaan laajalla rintamalla.  

Venäjä ei ole saavuttanut alkuperäisiä strategisia tavoitteitaan 24. helmikuuta vuonna 
2022 aloittamallaan strategisella hyökkäysoperaatiolla, johon käytettiin laveasti sanot-
tuna koko asevoimia. Voitaneen perustellusti sanoa, että Venäjä on toimillaan aiheut-
tanut juuri päinvastaisen strategisen reaktion tai lopputuloksen, kuin mitä se lähti ta-
voittelemaan. Länsi on yhtenäisempi kuin moneen vuosikymmeneen, suurista tappi-
oistaan huolimatta Ukrainan asevoimien suorituskyky jatkaa hidasta paranemistaan ja 
Venäjän asevoimien suorituskyky on vastaavasti näivettymässä vaikeasti määritettä-
vällä nopeudella ja aikataululla.  

Tämä luonnollisesti pysäyttää pohtimaan, millainen suorituskyky Venäjän asevoimilla 
todellisuudessa on ollut tai erityisesti millaiseksi se on kuviteltu. Arvioiden mukaan 
marraskuussa 2022 operaation alkamisen jälkeen Venäjällä on hallussaan noin 45 000 
km2 enemmän Ukrainan maaperää kuin ennen operaation alkua. Tämä on noin 7% 
Ukrainan pinta-alasta ja noin puolet Lapin maakunnasta. Ukrainalle aiheutetuista tap-
pioista huolimatta ja alkuperäiseen strategiseen tavoitteiseen suhteutettuna saavutusta 
voi pitää kovin vaatimattomana. 

Vaikuttaa toisin sanoen siltä, että Venäjän asevoimien suorituskyky ei riittänyt toteut-
tamaan venäläisten itsensä määrittelemää strategista operaatiota. Lisäksi venäläisten 
takavuosien näkemykset siitä, että asevoimat kykenisi käymään kahta alueellista sotaa 
samanaikaisesti erillisissä strategisissa suunnissa voidaan myös kyseenalaista. Venäjän 
Ukrainassa kohtaamat tappiot kalustossa ja henkilöstössä ovat laskeneet asevoimien 
suorituskykyä niin paljon, että kyky seuraavaan saman mittakaavan strategiseen ope-
raatioon saavutettaneen useiden vuosien tai jopa vuosikymmenten kuluttua. Venäjä 
kyennee tänä aikana toteuttamaan omassa taksonomiassaan paikallisen tason operaa-
tioita. 

 

 

 

 

 

 



 

37 

LIITE 1 

A = armeija 

AK = armeijakunta 

DNR = Donetskin ”kansantasavalta” 

ERERIKJPR = erillinen erikoisjoukkoprikaati 

ERIRYNNPR = erillinen ilmarynnäkköprikaati 

ERMERIJVPR = erillinen merijalkaväkiprikaati 

ERMTJVPR = erillinen moottoroitujalkaväkiprikaati 

ERMTJVPR(V) = erillinen moottoroitujalkaväkiprikaati (vuoristo) 

ERPSPR = erillinen panssariprikaati 

ERRANNPR = erillinen rannikkoprikaati 

ERIRYNNPR = erillinen ilmarynnäkköprikaati 

ESP = eteläinen sotilaspiiri 

IIPA = ilma- ja ilmapuolustusarmeija 

IRYNND = ilmarynnäkködivisioona 

IRYNNR = ilmarynnäkkörykmentti 

ISP = itäinen sotilaspiiri 

KSP = keskinen sotilaspiiri 

LNR = Luhanskin ”kansantasavalta” 

LSP = läntinen sotilaspiiri 

MERIJVR = merijalkaväkirykmentti 

MHLD = maahanlaskudivisioona 

MHLR = maahanlaskurykmentti 

MTJVD = moottoroitu jalkaväkidivisioona 

MTJVR = moottoroitujalkaväkirykmentti 

MTJVR(RES) = sopimusreserviläisistä perustettu moottoroitu jalkaväkiryk-
mentti 

OHJVPR = ohjusveneprikaati 

P = pataljoona 

PINTA-ALUSD = pinta-alusdivisioona 

PL = pohjoinen laivasto 



 

38 

PSA = panssariarmeija 

PSD = panssaridivisioona 

PSR = panssarirykmentti 

RSPLD = raskas pommituslentodivisioona 

SUVEPR = sukellusveneprikaati 

TL = Tyynenmeren laivasto 

TAV = tavoite 
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LIITE 2 

Joukkoryhmittymä ”Itä” 

29A 

InformNapalm. ”Дорогие друзья и подписчики. Хотите помочь в OSINT In-
formNapalm? Есть интересная задача. С нами поделились рукописными доку-
ментами (прикреплены к посту), которые были найдены в Иванокове, Киев-
ской области.”, 8. huhtikuuta 2022. https://t.me/informnapalm/6533. 

LIGA. ”Оперативная сводка от Генштаба ВСУ о ситуации в Украине на сере-
дину 8 марта”, 8. maaliskuuta 2022. https://news.liga.net/politics/news/opera-
tivnaya-svodka-ot-genshtaba-vsu-po-situatsii-v-ukraine-na-seredinu-8-marta. 

Український погляд. ”Прив’язка російських бригад до місцевостей, де 
відбувались військові злочини”, 3. huhtikuuta 2022. http://ukrpoh-
liad.org/news/pryv-yazka-rosijskyh-brygad-do-mistsevostej-de-vidbuvalys-vijskovi-
zlochyny.html. 
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InformNapalm. ”Дорогие друзья и подписчики. Хотите помочь в OSINT In-
formNapalm? Есть интересная задача. С нами поделились рукописными доку-
ментами (прикреплены к посту), которые были найдены в Иванокове, Киев-
ской области.”, 8. huhtikuuta 2022. https://t.me/informnapalm/6533. 

Интерфакс-Украина. ”ГУР Минобороны Украины обнародовало список рос-
сийских военных 64 ОМСБр, совершивших преступления в Буче”, 4. huhti-
kuuta 2022. https://interfax.com.ua/news/general/820885.html. 

Міністерство оборони України. ”Оперативна інформація станом на 06:00 
26.02.2022 щодо російського вторгнення”, 26. helmikuuta 2022. 
https://www.kmu.gov.ua/news/operativna-informaciya-stanom-na-0600-
26022022-shchodo-rosijskogo-vtorgnennya. 

———. ”Оперативна інформація станом на 18:00 27.03.2022 щодо російського 
вторгнення”, 27. maaliskuuta 2022. https://www.kmu.gov.ua/news/operativna-in-
formaciya-stanom-na-1800-27032022-shchodo-rosijskogo-vtorgnennya. 

LIGA. ”Оперативная сводка от Генштаба ВСУ о ситуации в Украине на сере-
дину 8 марта”, 8. maaliskuuta 2022. https://news.liga.net/politics/news/opera-
tivnaya-svodka-ot-genshtaba-vsu-po-situatsii-v-ukraine-na-seredinu-8-marta. 

Український погляд. ”Прив’язка російських бригад до місцевостей, де 
відбувались військові злочини”, 3. huhtikuuta 2022. http://ukrpoh-
liad.org/news/pryv-yazka-rosijskyh-brygad-do-mistsevostej-de-vidbuvalys-vijskovi-
zlochyny.html. 

Труха Украина. ”О судьбе 64-бригады, которая была в Буче”:, 23. huhtikuuta 
2022. https://t.me/truexanewsua/43335. 

 

https://t.me/informnapalm/6533
https://news.liga.net/politics/news/operativnaya-svodka-ot-genshtaba-vsu-po-situatsii-v-ukraine-na-seredinu-8-marta
https://news.liga.net/politics/news/operativnaya-svodka-ot-genshtaba-vsu-po-situatsii-v-ukraine-na-seredinu-8-marta
http://ukrpohliad.org/news/pryv-yazka-rosijskyh-brygad-do-mistsevostej-de-vidbuvalys-vijskovi-zlochyny.html
http://ukrpohliad.org/news/pryv-yazka-rosijskyh-brygad-do-mistsevostej-de-vidbuvalys-vijskovi-zlochyny.html
http://ukrpohliad.org/news/pryv-yazka-rosijskyh-brygad-do-mistsevostej-de-vidbuvalys-vijskovi-zlochyny.html
https://t.me/informnapalm/6533
https://interfax.com.ua/news/general/820885.html
https://www.kmu.gov.ua/news/operativna-informaciya-stanom-na-0600-26022022-shchodo-rosijskogo-vtorgnennya
https://www.kmu.gov.ua/news/operativna-informaciya-stanom-na-0600-26022022-shchodo-rosijskogo-vtorgnennya
https://www.kmu.gov.ua/news/operativna-informaciya-stanom-na-1800-27032022-shchodo-rosijskogo-vtorgnennya
https://www.kmu.gov.ua/news/operativna-informaciya-stanom-na-1800-27032022-shchodo-rosijskogo-vtorgnennya
https://news.liga.net/politics/news/operativnaya-svodka-ot-genshtaba-vsu-po-situatsii-v-ukraine-na-seredinu-8-marta
https://news.liga.net/politics/news/operativnaya-svodka-ot-genshtaba-vsu-po-situatsii-v-ukraine-na-seredinu-8-marta
http://ukrpohliad.org/news/pryv-yazka-rosijskyh-brygad-do-mistsevostej-de-vidbuvalys-vijskovi-zlochyny.html
http://ukrpohliad.org/news/pryv-yazka-rosijskyh-brygad-do-mistsevostej-de-vidbuvalys-vijskovi-zlochyny.html
http://ukrpohliad.org/news/pryv-yazka-rosijskyh-brygad-do-mistsevostej-de-vidbuvalys-vijskovi-zlochyny.html
https://t.me/truexanewsua/43335


 

40 

36A 

InformNapalm. ”Дорогие друзья и подписчики. Хотите помочь в OSINT In-
formNapalm? Есть интересная задача. С нами поделились рукописными доку-
ментами (прикреплены к посту), которые были найдены в Иванокове, Киев-
ской области.”, 8. huhtikuuta 2022. https://t.me/informnapalm/6533. 

Головне управління розвідки Міністерства оборони України. ”Военные пре-
ступники – военнослужащие батальонной тактической группы 37 отдельной 
мотострелковой бригады участвующие в совершении военных преступлений 
против народа Украины”, 26. maaliskuuta 2022. https://gur.gov.ua/con-
tent/voennosluzhashchye-batalonnoi-taktycheskoi-hruppy-37-otdelnoi-motostrelko-
voi-bryhady.html. 

Генеральний штаб ЗСУ. ”Оперативна інформація станом на 24.00 07.03.2022”, 
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