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Strateginen
konteksti

EU-NATO cooperation 
in countering hybrid threats

Professionally armed men 
without insignia employed

A stronger Europe 
in security and defense

Cyber and information activities in elections 
and referenda in the US and Europe

Propaganda radicalizing 
vulnerable members of 

our societies



- Vaikuttamis- ja vahingoittamistavoite
- Valtiollinen tai ei-valtiollinen toimija

- Eri vaikuttamiskeinojen koordinoitu yhdistely
- Synergiset vaikutukset

- Kohteena kaikki yhteiskunnan sektorit
- Demokraattisten yhteiskuntien systeemisten

haavoittuvuuksien hyödyntäminen
- Kyky elintärkeiden toimintojen lamaannuttamiseen (energia!)
- Taistelukenttänä myös ihmismielet (!)

- Toimiminen sodankäyntikynnyksen alapuolella
- tunnistamiskynnys (proxyt, tunnuksettomat)
- vastekynnys (kv oikeuden tulkinta, informaatiosota)

Mistä hybridiuhissa on kyse?
(erotuksena hybridisodasta)

3MPECI – military, political, economic, civil, international
PMESII – political, military, economic, social, information, infrastructure



- Venäjän “energia-aseen” perinne
- merkittävä energian viejä (maakaasun suurin viejä)
- energiavarojen ulkopoliittinen käyttö (hinnoittelu “hankalille”, tarjonnan

rajoittaminen, investoinnit)

- Muutos
- Yhdysvallat suurin maakaasun tuottaja (shale revolution)
- EU-sääntely energiasektorilla (omistuksen ja jakelun eriyttäminen)
- EU:n infrahankkeet (Baltian sähköyhteys EU-maihin ja LNG-terminaali!)

- Energiavaikuttamisen mahdollisuuksia edelleen
- Sotilaallinen hyökkäys energiainfstruktuuriin (epätodennäköinen)
- Kyberhyökkäys energiainfrastruktuuriin (kyberresilienssi!)
- Energiamarkkinoiden “propagandakeinot” (valtiorahoitteisen lobbauksen

riskit!)
- Satamien, merireittien, terminaalien ja merenalaisten kaapeleiden

haavoittuvuudet

Hybridiuhat ja energia
(Hybrid CoE Strategic Analysis, November 2017)
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- Muutos
- Kylmän sodan dynamiikan (“kaksi vahvaa”) purkautuminen
- Teknologisten mahdollisuuksien lisääntyminen
- Mediakentän murros (ml sosiaalinen media) 

- Haastajan taktiikka (“power of the weak”)
- Vahvempaa ei haasteta suoraan perinteisessä sodassa
- Sotilaallisten vastatoimien kynnyksen varominen

- “Heikompi” haluaa vahvistaa suhteellista asemaansa

Miksi hybridiuhkia?
(kansainvälispoliittinen konteksti)
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Kokonaisvaltainen hybridivaste

Situational awareness
Deterrence

Lessons learned
Baseline requirements

Preparedness
Resilience

Detection
Response



• Kolmetoista osallistujamaata
• Suomi, Ruotsi, Ranska, Saksa, UK, Puola, Latvia, Liettua, USA (huhtikuu 2017); Viro, Norja, 

Espanja (heinäkuu 2017); Alankomaat (helmikuu 2018)
• Avoin EU- ja NATO-maille
• Projektikohtaista yhteistyötä kolmansien maiden kanssa

• Johtokunta
• Osallistujamaiden konsensuspäätöksenteko (uudet jäsenet enemmistöpäätöksin)
• EU ja NATO kutsutaan (staff level)
• Puheenjohtaja avs Jori Arvonen

• Sihteeristö
• Johtaja VTT Matti Saarelainen
• Avainhenkilöstö (7 + 1 FIN + 1 UK)
• Tilat (Lintulahdenkatu 5, Helsinki)
• Verkkosivu: www.hybridcoe.fi
• osallistumismaksut n. 1,5 Me (puolet isäntämaalta, puolet muilta)

• Perustamisvaiheet
• Kansainvälinen yhteisymmärryspöytäkirja 11.4.2017
• Kansallinen laki (oikeushenkilön asema) ja rahoitus 1.7.2017
• Alustava operatiivinen toimintavalmius syyskuussa 2017

Mikä on hybridikeskus? 
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• Verkostomainen osaamiskeskus, joka
• haluaa olla “johtava fasilitaattori” hybridiuhkien torjuntaan

liittyvässä yhteistyössä
• Edistää osallistujavaltioidensa yhteistyötä resilienssin ja 

suorituskykyjen kehittämiseksi (“whole-of- society approach”)
• Tavoittelee EU:n ja Naton yhteistyön tiivistämistä

• Päätoiminnot
• Tutkimus ja analyysi
• Koulutus ja harjoitukset
• Verkostot: 1) hybridivaikuttaminen (alaverkosto ei-valtiolliset

toimijat) , 2) strategia ja puolustus, 3) haavoittuvuudet ja resilienssi

Hybridikeskuksen missio
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Strategic method – Network-based



Kiitos!

www.hybridcoe.fi


