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Käsitteiden hybridiuhka ja
hybridisodankäynti taustaa
• 1990-luvun ensimmäinen Tshetshenian sota (eivaltiollinen toimija ja heikomman valta idea)
• ”Uudet sodat” käsite, jossa nousi esille ajatus suurista
pakolaismääristä, sukupuolikysymykset ja rajat ylittävä
rikollisuus (Kaldor 1999).
• Ensimmäinen julkinen käyttö: Kenraali Mattis the
Defense Forum sponsored by the Naval Institute and
Marine Corps Association on September 8, 2005
• Frank. G. Hoffmanin artikkeli ” Future Warfare: The
Rise of Hybrid Warfare,” Naval Institute Proceedings,
November 2005 – aloitti akateemisen keskustelun
käsitteistä
• Käsitteet muokkaantuivat ei-valtiollisista toimijoista,
kansainväliseen järjestyneeseen rikollisuuteen ja sitten
2014 eteenpäin julkisessa keskustelussa käsittämään
myös valtiolliset toimijat.

Erilaisten turvallisuustoimintakenttien muutos
- Maailmanpolitiikan toimintakenttä; suurvaltojen ja kvinstituutioiden uudet valtasuhteet (negotiated reality)
- Sukupolvenmuutos
- Media ja sen toimintakenttä
- Teknologian tuomat uudet kentät kuten kyber
- Verkostoitunut toimintakenttä - rajat ylittyvät nykypäivänä eri
tavalla kuin aiemmin
- Sodan- ja konfliktikuvan muutos

- Muutokset ovat mahdollistaneet hybridiuhkien
eli yhdistelmäuhkien luomisen
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Häirintää ja vaikuttamista – kanavat
ja menetelmät https://www.hybridcoe.fi/wp-

content/uploads/2018/08/Helsinki_kaupunki_yhdistelmauhat.pdf

Kanavat
 Informaatio
 Infra
 Diplomatia
 Tiedustelu
 Uskonto
 Yhteiskunta
 Byrokratia
 Armeija
 Kyber
 Oikeusvaltio
 Talous
 Politiikka
 Teknologia

Menetelmät - esimerkkejä
 Valeuutiset
 Botsit/algorytmit
 Sosiaalinen media
 Harrastekerho toiminta
 Kansalaisjärjestöt
 ”Proxit”
 Ilmatilaloukkaukset
 Hakkerointi
 Kiristys
 Historialliset tapaukset/kysymykset
 Kyseenalaiset rahoituskuviot
 Häiriön aiheuttaminen sähkönjakelussa
 Tietosuojalainsäädännön käyttö viranomaisen palvelun ruuhkauttamiseen.
 Lennokkitoiminta

Toimijat
• Valtiolliset toimijat – pitkälle ei demokraattiset valtiot
kuten Venäjä, Kiina, Iran, Pohjois-Korea (usein mainittuja)
• Ei-valtiolliset toimijat – kuten Al-Qaida, ISIL, Hizbollah
tunnetuimpia
• Kansainvälinen organisoitu rikollisuus: huumekartellit,
alueellinen klaanitoiminta
• Proxy-toimijat: erilaiset harrasteklubit, ideologiset
ryhmittymät, pseudo-kansalaisjärjestöt,
”palkkasoturit/hakkerit”

Mahdolliset
lopputulokset?
Yhteiskunnan riitaisuus ja väkivallan lisääntyminen
Yhteiskunnan toimivuuden huonontuminen
Epävarmuus ja turvattomuuden tunne kasvaa: ääriliikkeet
yleistyvät
Katastrofitilanteisiin (luonnonkatastrofit,
suuronnettomuudet etc,.) yhdistyy ulkoisen toimijan
puuttuminen – tilanne pahentuu entisestään
Päätöksenteon huonontuminen ja/tai huonot päätökset:
suvereenisuus uhattuna
Tilanne kärjistyy sotilaalliseksi

Hybridiuhka eli yhdistelmäuhka
on uhka, joka kohdistuu
länsimaihin
Hybridiuhat voidaan luonnehtia seuraavasti:
• Koordinoitua ja synkronisoitua toimintaa, joka
tarkoituksenmukaisesti hyökkää demokraattisten
valtioiden ja instituutioiden järjestelmätason
haavoittuvaisuuksiin monella eri tavalla.
• Toiminta on vaikeasti havaittavaa ja/tai ei
tunnustettua, joka samalla hyödyntää erilaisia
rajapintoja
• Sen tavoitteena on vaikuttaa paikallis-, valtio-, aluetai institutionaalisentason päätöksentekoon,
pyrkimyksenä hankkia hyökkääjälle hyötyjä ja/tai
toteuttaa sen strategisia päämääriä, samalla
vahingoittaen ja/tai heikentäen kohdetta.

Yhteenveto – yhdistelmäuhka,
joka ei näy eikä kuulu!
• Erilaisten toimintakenttien muutos on mahdollistanut yhdistelmäuhkien
nousemisen valtiollisten ja ei-valtiollisten toimijoiden vaikuttamisen
työkalupakkiin
• Muutoskohdat tuovat epämääräisyyttä ja lisäävät epävarmuutta –
valtiolliset ja ei-valtiolliset toimijat, jotka ovat demokraattisille
yhteiskunnille vihamielisiä, ovat käyttäneet tilaisuutta hyväkseen.
• Yhdistelmäuhkien ymmärtäminen on tärkeätä, jotta tunnistetaan ero
uhkien, sodankäynnin tai muun vaikuttamisen välillä.
• Yhdistelmäuhkiin vastaamiseen tarvitaan monivaiheista ja monitasoista
valmistautumista niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla
• Vastaamisessa on tärkeätä toimijan tunnistaminen, toiminnan yhteyksien
löytäminen ja tavoitteen määrittäminen
• Kokonaiskuvassa tarvitaan uutta ajattelua ja asennoitumista kun sisäinen
ja ulkoinen turvallisuus kietoutuvat entistä tiiviimmin yhteen
• Yhdistelmäuhka/Hybridiuhka ovat meidän aikamme tuote ja on täällä
jäädäkseen

KIITOS!

