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Venäjän Federaation sotilasdoktriini (2014)
I.

Yleistä

1. Venäjän Federaation sotilasdoktriini (jatkossa Sotilasdoktriini) on valtion virallisesti hyväksymät
näkemykset Venäjän Federaation aseellisen puolustuksen valmisteluista ja toteutuksesta.
2. Sotilasdoktriinissa on Venäjän Federaatioon ja sen liittolaisten intresseihin kohdistuvien
sotilaallisten vaarojen ja sotilaallisten uhkien analyysin perusteella muotoiltu sotilaspolitiikan ja
valtion puolustuksen sotilastaloudellisen tukemisen pääperiaatteet.
3. Sotilasdoktriinin oikeudellisena perustana ovat Venäjän Federaation perustuslaki, yleisesti
hyväksytyt kansainvälisen oikeuden periaatteet ja normit ja Venäjän Federaation puolustuksen ja
asevalvonnan ja aseiden vähentämisen alalla solmimat kansainväliset sopimukset, Federaation lait
sekä Venäjän Federaation presidentin ja hallituksen asetukset.
4. Sotilasdoktriinissa on otettu huomioon Venäjän Federaation vuoteen 2020 laadittu pitkän aikavälin
sosiaalistaloudellisen kehityksen konseptio, Venäjän Federaation kansallisen turvallisuuden
strategia vuoteen 2020 ja lisäksi Venäjän Federaation ulkopoliittisen konseptio soveltuvin osin,
Venäjän Federaation meridoktriini vuoteen 2020, Venäjän Federaation arktisten alueiden
kehitysstrategia, Venäjän Federaation kansallisen turvallisuuden strategia vuoteen 2020 ja muut
strategisen suunnittelun asiakirjat.
5. Sotilasdoktriinissa kuvastuu Venäjän Federaation sitoutuneisuus siihen, että se käyttää sotilaallisia
keinoja kansallisten intressiensä ja liittolaistensa intressien suojaamiseen vasta sen jälkeen, kun
poliittiset, diplomaattiset, oikeudelliset, taloudelliset, informatiiviset ja muut ei voimankäyttöön
perustuvat keinot on käytetty loppuun.
6. Sotilasdoktriinin periaatteet konkretisoituvat Venäjän Federaation presidentin linjapuheissa
Venäjän Federaation liittokokoukselle ja niitä voidaan korjata sotilaallisen strategisen suunnittelun
yhteydessä.
7. Sotilasdoktriini pannaan toimeen keskittämällä valtion johtamista puolustuksen ja turvallisuuden
alalla ja sitä toteutetaan Federaation lainsäädännön, Venäjän Federaation presidentin, hallituksen
ja toimeenpanovallan elinten asetusten mukaisesti.
8. Sotilasdoktriinissa käytetään seuraavia peruskäsitteitä
a) Venäjän Federaation sotilaallinen turvallisuus (jatkossa sotilaallinen turvallisuus) on yksilön,
yhteisön ja valtion tärkeiden etujen suojautuneisuutta sellaisia ulkoisia ja sisäisiä sotilaallisia
uhkia vastaan joihin liittyy aseellisen voiman käyttöä tai aseellisen voiman käytöllä uhkaamista
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b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

i)
j)

k)

l)

m)

vastaan. Luonteenomaista on, että kyky vastustaa sotilaallista uhkaa vähentää uhkaa tai poistaa
sen kokonaan.
sotilaallinen vaara - valtioiden välisten tai valtion sisäisten suhteiden tila, jolle on ominaista
sellaisten tekijöiden kokonaisuus, jotka voivat johtaa sotilaallisen uhan syntymiseen
jossa voi tietyissä olosuhteissa syntyä sotilaallinen uhka.
sotilaallinen uhka - valtioiden välisten tai valtion sisäisten suhteiden tila, jossa osapuolten välille
voi syntyä sotilaallinen konflikti, jossa jokin valtio (ryhmä valtioita) tai separatisti- (terroristi-)
organisaatiot ovat korkeassa valmiudessa käyttämään asevoimaa (aseellisia pakkokeinoja).
sotilaallinen konflikti - valtioiden välisten tai valtion sisäisten ristiriitojen ratkaisemista
käyttämällä aseellista voimaa (käsite sisältää aseellisen kamppailun kaikki eri muodot sisältäen
suurimittakaavaiset, alueelliset, paikalliset sodat ja aseelliset konfliktit)
aseellinen konflikti – rajoitetun mittakaavan aseellinen yhteenotto valtioiden välillä
(kansainvälinen aseellinen konflikti) tai yhden valtion sisällä olevien osapuolten välillä (sisäinen
aseellinen konflikti)
paikallinen sota – sota, jossa osapuolilla on rajoitetut sotilaspoliittiset tavoitteet ja jota käydään
sotaan osallistuvien valtioiden raja-alueilla ja koskee pääosin vain sotivien valtioiden intressejä
(alueelliset, taloudelliset, poliittiset ja muut)
alueellinen sota - alueellisessa sodassa on mukana kaksi tai useampi saman alueen valtiota,
joilla on tärkeät sotilaspoliittiset tavoitteet. Sotaa käydään kansallisilla tai liittouman joukoilla.
suursota: valtioliittoumien tai suurvaltojen välinen sota, jossa osapuolten sotilaspoliittiset
tavoitteet ovat äärimmäisyyksiin meneviä. Suursodan voi aiheuttaa aseellisen konfliktin,
paikallisen sodan tai alueellisen sodan eskaloituminen ja laajeneminen eri alueille. Suursota
vaatii sodassa mukana olevan valtion kaikkien käytettävissä olevien materiaaliresurssien ja
henkisten voimien liikekannallepanoa.
sotilaspolitiikka – valtion toiminta puolustuksen organisoimiseksi ja toteuttamiseksi ja Venäjän
Federaation turvallisuuden ja lisäksi sen liittolaisten intressien varmistamiseksi
valtion sotilaallinen organisaatio – (jatkossa sotilaallinen organisaatio) – kokonaisuus, johon
kuuluvat valtio- ja sotilasjohdon johtoelimet, Venäjän Federaation Asevoimat, muut joukot,
joukkoyhtymät ja elimet ja sodan aikana muodostettavat erityiset joukkoyhtymät (jatkossa
Asevoimat, muut joukot ja elimet), jotka muodostavat sotilaallisen organisaation perustan ja
toteuttavat tehtävänsä sotilaallisin menetelmin. Sotilaalliseen organisaatioon kuuluu myös
maan sotateollinen kompleksi. Kaikkien edellä mainittujen yhteisen toiminnan tavoite on
Venäjän Federaation aseellisen suojaamisen valmistelu ja toteuttaminen.
sotilaallinen suunnittelu – sotilaallisen organisaation kehittämiseen, Asevoimien, muiden
joukkojen ja elinten rakentamiseen ja kehittämiseen, niiden käyttöön ja kaikenkattavaan
tukemiseen liittyvien tehtävien ja tavoitteiden toteuttamisen tapojen ja keinojen
määrittelemistä
Venäjän Federaation liikekannallepanovalmius – Asevoimien, muiden joukkojen ja elinten,
valtiontalouden ja federaatiotason valtiohallinnon elinten, Venäjän Federaation subjektien
hallintoelinten, paikallishallintoelinten kyky toteuttaa liikekannallepanosuunnitelmat.
konventionaalinen pidäkejärjestelmä – ulkopoliittisten, sotilaallisten ja sotilas-teknisten
toimenpiteiden kokonaisuus, joiden tarkoituksena on estää voimankäyttö konventionaalisin
keinoin Venäjän Federaatiota vastaan.
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II.

Venäjän Federaation sotilaalliset vaarat ja sotilaalliset uhat

9. Nykyiselle tilannekehitykselle maailmassa on tyypillistä lisääntynyt globaali kilpailu, jännitys
valtioiden ja alueiden välisen vuorovaikutuksen eri aloilla, eri arvomaailmojen ja kehitysmallien
välinen kilpailu, taloudellisen ja poliittisen kehityksen epävakaus maailmanlaajuisesti ja
alueellisesti, taustalla kansainvälisten suhteiden yleinen vaikeutuminen. Käynnissä on
vaikutusvallan vaiheittainen uudelleenjako uusien taloudellisen kasvun ja poliittisen vetovoiman
keskusten hyväksi.
10. Monia alueellisia konflikteja ei ole saatu hallintaan. Niitä pyritään edelleen ratkaisemaan
voimankäytöllä myös Venäjän Federaatioon rajoittuvilla alueilla. Olemassa oleva kansainvälisen
turvallisuuden arkkitehtuuri (järjestelmä) ei takaa kaikille valtioille samanvertaista turvallisuutta.
11. On havaittavissa, että sotilaalliset vaarat ja uhat ovat siirtymässä myös informaatiotilaan ja Venäjän
Federaation sisälle. Tähän liittyen, vaikka Venäjän Federaatioon kohdistuvan suursodan
todennäköisyys on pienentynyt, Venäjään kohdistuvat sotilaalliset vaarat ovat vahvistumassa.
12. Suurimmat ulkoiset sotilaalliset vaarat ovat:
a) Pohjois-Atlantin Liiton (NATO) voiman kasvattaminen ja sille annetut globaalit toiminnot, joita
toteuttaessaan se loukkaa kansainvälistä oikeutta, Nato-maiden sotilaallisen infrastruktuurin
lähentyminen kohti Venäjän Federaation rajoja mukaan lukien Naton laajentuminen.
b) Tilanteen epävakautuminen eri maissa ja alueilla ja globaalin ja alueellisen tasapainotilan
horjuttaminen
c) Ulkovaltojen asevoimien kontingenttien ryhmittäminen (voiman kasvattaminen) Venäjän
Federaation ja sen liittolaisten rajojen välittömässä läheisyydessä olevien valtioiden alueella
mukaan lukien vesialueet muun muassa Venäjän Federaation poliittiseksi tai sotilaalliseksi
painostamiseksi.
d) Globaalia vakautta horjuttavan ja ydinohjusvoimasuhteiden rikkovan strategisen
ohjuspuolustusjärjestelmän kehittäminen ja ryhmittäminen, ”globaalin iskun” konseption
toteuttaminen, aikeet sijoittaa asejärjestelmiä avaruuteen ja lisäksi strategisten
konventionaalisten täsmäasejärjestelmien ryhmittäminen
e) Venäjän Federaation ja sen liittolaisten alueeseen kohdistuvat aluevaatimukset, sekaantuminen
niiden sisäisiin asioihin
f) joukkotuhoaseiden, ohjusten ja ohjusteknologian leviäminen
g) yksittäisten valtioiden tekemät kansainvälisten sopimusten loukkaukset sekä aiemmin
solmittujen kansainvälisten aseiden kielto-, rajoitus- tai vähentämissopimusten noudattamatta
jättäminen
h) YK:n peruskirjan ja muiden kansainvälisen oikeuden normien vastainen asevoiman käyttö
Venäjän Federaatioon tai sen liittolaisiin rajoittuvien valtioiden alueella
i) kriisipesäkkeiden olemassaolo (syntyminen) ja aseellisten konfliktien eskaloituminen Venäjän
Federaatioon ja sen liittolaisiin rajoittuvien valtioiden alueella
j) globaalien ääriliikkeiden (terrorismi) ja sen uusien ilmenemismuotojen kasvava uhka
tilanteessa, jossa kansainvälinen terrorisminvastainen yhteistyö ei ole riittävän tehokasta,
todellinen radioaktiivisilla tai myrkyllisillä kemiallisilla aineilla tehtävien terroritekojen uhka,
kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden kasvu, erityisesti laiton ase- ja huumekauppa
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k) kansallisuuteen tai uskontoon perustuvien jännitteiden aiheuttamien kriisipesäkkeiden
olemassaolo (syntyminen), kansainvälisten aseistettujen radikaaliryhmittymien ja
ulkomaalaisten yksityisten sotilasyhtiöiden toiminta Venäjän Federaation valtion rajaan ja sen
liittolaisiin rajoittuvien valtioiden alueella ja lisäksi aluekiistat ja separatismin lisääntyminen
maailman muissa osissa
l) informaatio- ja kommunikaatioteknologian käyttäminen sotilas-poliittisin tavoittein
toimintoihin, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisen oikeuden kanssa, jotka on suunnattu
valtioiden suvereniteettia, poliittista riippumattomuutta ja alueellista koskemattomuutta
vastaan, jotka aiheuttavat uhkaa kansainväliselle rauhalle, turvallisuudelle, globaalille ja
alueelliselle vakaudelle
m) hallintojen, joiden politiikka uhkaa Venäjän Federaation etuja, perustaminen Venäjän
Federaatioon rajoittuvissa valtioissa mukaan lukien hallinnot, jotka on perustettu laillisen
valtiovallan kukistamisen seurauksena.
n) ulkovaltojen ja niiden koalitioiden erikoispalveluiden ja organisaatioiden Venäjän Federaatioon
kohdistuva vahingollinen toiminta
13. Suurimmat sisäiset sotilaalliset vaarat ovat:
a) toiminta, joka tähtää Venäjän Federaation perustuslaillisen järjestyksen väkivaltaiseen
muuttamiseen, maan sisäpoliittisen ja yhteiskunnallisen tilanteen epävakauttamiseen,
valtiohallinnon elinten, tärkeiden valtiollisten tai sotilaskohteiden ja Venäjän Federaation
informaatioinfrastruktuurin toimintojen epäjärjestykseen saattamiseen
b) terroristiorganisaatioiden ja yksittäisten henkilöiden toiminta, joka on suunnattu horjuttamaan
Venäjän Federaation suvereniteettia tai loukkaamaan Venäjän Federaation yhtenäisyyttä ja
alueellista kokonaisuutta
c) vaikuttaminen väestöön, erityisesti maan nuorisoon informaatiolla, jonka tavoitteena on
horjuttaa Isänmaan suojaamiseen liittyviä historiallisia, henkisiä ja patrioottisia traditioita
d) kansallisuuksien välisten ja sosiaalisten jännitteiden ja ääriliikkeiden provosointi, etnisen ja
uskonnollisen vihan ja vihamielisyyden synnyttäminen
14. Tärkeimmät sotilaalliset uhat ovat:
a) sotilaspoliittisen tilanteen (valtioiden välisten suhteiden) nopea kärjistyminen ja olosuhteiden
muodostuminen asevoiman käytölle
b) Venäjän Federaation valtion ja asevoimien johtamisjärjestelmän toiminnan estäminen,
strategisten ydinasevoimien, ohjushyökkäyksistä varoittavan ennakkovaroitusjärjestelmän,
avaruuden valvontajärjestelmän, ydinasevarastojen, ydinvoimaloiden, ydin-, kemianlääkkeidenvalmistus- ja lääkintäteollisuuden sekä muiden mahdollisesti vaarallisten kohteiden
toiminnan häiritseminen
c) laittomien aseellisten ryhmittymien muodostaminen ja kouluttaminen, niiden toiminta Venäjän
Federaation ja sen liittolaisten alueella
d) sotilaallisen voiman näyttö toteuttamalla harjoituksia Venäjän Federaatioon ja sen liittolaisiin
rajoittuvissa maissa
e) valtioiden (valtioryhmien) asevoimien osittainen tai täydellinen liikekannallepano, näiden
valtioiden valtio- ja sotilasjohdon siirtäminen sota-ajan työskentelymalliin
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15. Nykyaikaisten sotilaallisten konfliktien ominaispiirteitä ja erityisyyksiä ovat:
a) asevoimien ja poliittisten, taloudellisten, informaatio- ja muiden ei-sotilaallisten toimien yhteen
sovitettu käyttö yhdessä väestön protestimielialan hyödyntämisen ja erikoisjoukkojen käytön
kanssa
b) asejärjestelmien ja kaluston, yliäänisten täsmäaseiden, elektronisen sodankäynnin välineiden,
uusiin fysiikan periaatteisiin perustuvien ja teholtaan ydinasetta vastaavien aseiden,
digitaalisten tiedonkäsittely- ja johtamisjärjestelmien, miehittämättömien ilma- ja merialusten
ja robotisoitujen asejärjestelmien ja kaluston massamainen käyttö
c) vaikuttaminen viholliseen koko sen alueen syvyydessä samanaikaisesti globaalissa
informaatiotilassa, ilmatilassa ja avaruudessa, maalla ja merellä
d) maalien selektiivisyys ja suuri tuhoamisaste, joukkojen (voimien) ja tulen nopea liike, erilaisten
liikkuvien joukkoryhmittymien (voimien) käyttö
e) taistelutoimiin tarvittavan valmisteluajan lyhentyminen
f) joukkojen ja asejärjestelmien johtamisen automatisointi ja keskittäminen, joka johtuu
siirtymisestä puhtaan hierarkkisesta johtamisjärjestelmästä globaaliin automatisoituun
verkostoituneeseen johtamisjärjestelmään
g) pysyvien sotatoimialueiden muodostaminen sotivien osapuolten alueille
h) asevoimiin kuulumattomien aseellisten ryhmittymien ja yksityisten sotilasyhtiöiden
osallistuminen sotatoimiin
i) epäsuorien ja asymmetristen keinojen käyttö
j) ulkomailta rahoitettujen ja ohjattujen poliittisten voimien ja yhteiskunnallisten liikkeiden käyttö
16. Ydinase tulee olemaan edelleen tärkeä tekijä estettäessä ydinasekonfliktien ja konventionaalisin
asein käytävien konfliktien puhkeamista (suursota, alueellinen sota)
III.

Venäjän Federaation sotilaspolitiikka

17. Venäjän Federaation presidentti määrittää Venäjän Federaation sotilaspolitiikan päätehtävät
Federaation lainsäädännön, Venäjän Federaation vuoteen 2020 ulottuvan kansallisen
turvallisuuden strategian ja sotilasdoktriinin mukaisesti.
18. Venäjän Federaation sotilaspolitiikan tavoitteena on sotilaallisten konfliktien hillitseminen ja
ennakolta estäminen, sotilaallisen organisaation sekä Asevoimien ja muiden joukkojen ja elinten
käyttötapojen kehittäminen, liikekannallepanovalmiuden parantaminen tavoitteena taata Venäjän
Federaation puolustus ja turvallisuus ja myös sen liittolaisten edut
Venäjän Federaation toiminta sotilaallisten konfliktien hillitsemiseksi ja estämiseksi ennalta
19. Venäjän Federaatio ylläpitää Asevoimiensa ja muiden joukkojen ja elinten jatkuvaa valmiutta
sotilaallisten konfliktien hillitsemiseksi ja ennalta estämiseksi, Venäjän Federaation ja sen
liittolaisten aseelliseksi puolustamiseksi kansainvälisen oikeuden normien ja Venäjän Federaation
solmimien kansainvälisten sopimusten mukaisesti.
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20. Venäjän Federaation sotilaspolitiikan perustana on estää ydinaseilla käytävän samoin kuin minkä
tahansa muun sotilaallisen konfliktin puhkeaminen
21. Venäjän Federaation tärkeimmät tehtävät sotilaallisten konfliktien hillitsemiseksi ja ennalta
estämiseksi ovat:
a) globaalin ja alueellisen sotilaspoliittisen tilanteen kehityksen ja valtioiden välisten
sotilaspoliittisten suhteiden tilan arviointi ja ennustaminen käyttämällä nykyaikaisia teknisiä
välineitä ja informaatioteknologiaa
b) mahdollisten sotilaallisten vaarojen ja sotilaallisten uhkien neutralisointi poliittisilla,
diplomaattisilla ja muilla ei-sotilaallisilla keinoilla
c) globaalin ja alueellisen tasapainon ylläpito, ydinasepidäkekyvyn säilyttäminen riittävällä tasolla
d) Asevoimien ja muiden joukkojen ja elinten pitäminen määritetyssä valmiudessa taistelukäyttöä
varten
e) Venäjän Federaation talouden, valtionhallinnon ja paikallishallinnon elinten
liikekannallepanovalmiuden ylläpito niille määrätyillä aloilla tasolla, joka on välttämätön
takaamaan sodan ajan tehtävien toteuttamisen
f) valtion, yhteiskunnan ja yksilön ponnistusten yhdistäminen Venäjän Federaation suojaamiseksi,
Venäjän Federaation kansalaisten sotilaspatrioottisen kasvatuksen tehokkuuden lisäämiseksi
tarkoitettujen keinojen kehittäminen ja toimeenpano ja kansalaisten valmistelu
asepalvelukseen
g) kumppanivaltioiden piirin laajentaminen ja niiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen
yhteisten intressien pohjalla kansainvälisen turvallisuuden lujittamisen alalla YK:n peruskirjan
säännösten, kansainvälisen oikeuden yleisesti tunnustettujen periaatteiden ja normien ja
Venäjän Federaation solmimien kansainvälisten sopimusten mukaisesti, yhteistyön
laajentaminen BRICS- valtioiden kanssa (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikan tasavalta)
h) kollektiivisen turvallisuusjärjestelmän lujittaminen Kollektiivisen turvallisuussopimuksen
järjestelmän (KTSJ) puitteissa ja sen potentiaalin lisääminen, yhteistyön lisääminen
kansainvälisen turvallisuuden alalla Itsenäisten valtioiden yhteisön (IVY), Euroopan turvallisuusja yhteistyöjärjestön (ETYJ) ja Shanghain yhteistyöjärjestön (SYJ) puitteissa, yhteistoiminta
Abhasian ja Etelä-Ossetian tasavaltojen kanssa tavoitteena varmistaa yhteistä puolustusta ja
turvallisuutta, tasavertaisen dialogin ylläpito Euroopan turvallisuuteen liittyen Euroopan
unionin ja NATOn kanssa, uudenlaisen kollektiivisen, liittoumien ulkopuolella olevan
turvallisuusmallin rakentamiseen osallistuminen Aasian – Tyynenmeren alueella
i) Venäjän Federaation solmimien kansainvälisten ydinohjusten vähentämis- ja
rajoittamissopimusten noudattaminen
j) tavanomaisten aseiden valvontasopimusten solmiminen ja täytäntöönpano ja keskinäistä
luottamusta vahvistavien toimenpiteiden toteuttaminen
k) kaikkia osapuolia hyödyttävien kahdenvälisten ja monenkeskisten yhteistyömekanismien
muodostaminen vastatoimissa todennäköistä ohjusuhkaa vastaan sisältäen mikäli mahdollista
yhteisen ohjustentorjuntajärjestelmän muodostamisen Venäjän tasavertaisella osallistumisella
l) vastatoimet joidenkin valtioiden (valtioryhmän) yrityksille saavuttaa sotilaallinen ylivoima
ryhmittämällä strategisen ohjustorjuntajärjestelmän osia, sijoittamalla aseita avaruuteen,
ryhmittämällä strategisia konventionaalisia täsmäasejärjestelmiä
m) kansainvälisen sopimuksen, joka kieltää sijoittamasta avaruuteen minkäänlaisia asejärjestelmiä,
solmiminen
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n) sopiminen YK:n puitteissa avaruudessa tapahtuvan toiminnan turvallisuutta säätelevistä
normeista, mukaan lukien avaruudessa tapahtuvien operaatioiden turvallisuus niiden
yleisteknisen käsityksen mukaan
o) Venäjän Federaation kyvyn lisääminen valvoa maanläheisessä avaruudessa olevia kohteita ja
tapahtumia, mukaan lukien alan kansainvälinen yhteistoiminta
p) osallistuminen kansainväliseen rauhanturvatoimintaan mukaan lukien YK:n johdolla ja
yhteistoiminnassa kansainvälisten (alueellisten) organisaatioiden puitteissa tapahtuva
rauhanturvatoiminta
q) kansainvälisen valvontamekanismin kehittäminen ja käyttöönotto biologisten aseiden
kieltosopimuksen noudattamiseksi
r) osallistuminen taisteluun kansainvälistä terrorismia vastaan
s) sellaisten olosuhteiden luominen, jotka pienentävät riskiä sille, että informaatio- ja
kommunikaatioteknologiaa käytetään sotilaspoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi
toiminnoissa, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisen oikeuden kanssa, jotka ovat suunnatut
valtioiden suvereniteettia, poliittista riippumattomuutta ja alueellista eheyttä vastaan ja jotka
muodostavat uhan kansainväliselle rauhalle, turvallisuudelle, globaalille ja alueelliselle
vakaudelle.
Asevoimien ja muiden joukkojen ja elinten käyttö, niiden tärkeimmät tehtävät rauhan aikana,
aggression välittömän uhan aikana ja sodan aikana
22. Venäjän Federaatio katsoo oikeudekseen käyttää Asevoimia, muita joukkoja ja elimiä torjuakseen
Venäjään ja (tai) sen liittolaisiin kohdistuvan hyökkäyksen, rauhan ylläpitämiseen (palauttamiseen)
YK:n turvallisuusneuvoston ja muiden kollektiivisen turvallisuuden rakenteiden päätöksen
mukaisesti ja lisäksi suojellakseen Venäjän Federaation rajojen ulkopuolella olevia kansalaisiaan
kansainvälisen oikeuden yleisesti hyväksyttyjen normien ja Venäjän Federaation solmimien
kansainvälisten sopimusten mukaisesti
23. Venäjän Federaation presidentti tekee Federaation lakien mukaan päätöksen Asevoimien ja
muiden joukkojen käytöstä rauhan aikana. Asevoimia ja muita joukkoja käytetään päättäväisesti,
määrätietoisesti ja yhteen sovittaen oikea-aikaisesti ja jatkuvasti sotilaspoliittisesta ja
sotilasstrategisesta tilanteesta tehtävän analyysin perusteella
24. Venäjän Federaatio pitää Valtioliiton liittolaisvaltioon kohdistuvaa aseellista hyökkäystä tai muuta
sotilaallista voimankäyttöä hyökkäyksenä Valtioliittoa vastaan ja vastaa voimankäyttöön
25. Venäjän Federaatio pitää aseellista hyökkäystä KTSJ:n jäsenvaltiota vastaan hyökkäyksenä kaikkia
KTSJ:n jäsenvaltioita vastaan ja ryhtyy Kollektiivisen turvallisuuden sopimuksen mukaisiin
toimenpiteisiin
26. Venäjän Federaatio pitää täsmäasetta ensisijaisena voimankäyttöluonteisena strategisena
pidäkkeenä
27. Venäjän Federaatio pidättää itsellään oikeuden käyttää ydinasetta vastauksena Venäjään tai sen
liittolaisiin kohdistuvalle ydinaseen tai muun joukkotuhoaseen käytölle ja lisäksi tilanteissa, joissa
konventionaalisilla aseilla tapahtuva hyökkäys kohdistuu Venäjään ja Venäjän olemassaolo valtiona
on uhattuna
28. Asevoimien ja muiden joukkojen ja elinten tehtävät suunnitellaan ja toteutetaan Venäjän
Federaation puolustussuunnitelman, Venäjän Federaation presidentin ukaasien, Venäjän
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29.

30.

31.

32.

Federaation Asevoimien ylipäällikön käskyjen ja ohjeiden, muiden Venäjän Federaation lakien ja
asetusten ja strategisten puolustussuunnittelun asiakirjojen mukaisesti
Venäjän Federaatio asettaa sotilaskontingentteja KTSJ:n rauhanturvajoukkoihin osallistumaan
rauhanturvaamisoperaatioihin KTSJ:n kollektiivisen turvallisuusneuvoston päätösten mukaan.
Venäjän Federaatio asettaa sotilaskontingentteja KTSJ:n operatiivisen reagoinnin joukkoihin ja
Keski-Aasian kollektiivisen turvallisuuden nopean toiminnan joukkoihin tarkoituksena operatiivinen
reagointi KTSJ- jäsenvaltioihin kohdistuviin sotilaallisiin uhkiin ja muihin KTSJ:n kollektiivisen
turvallisuusneuvoston määrittämiin tehtäviin
Venäjän Federaatio asettaa sotilaskontingentteja YK:n ja IVY:n mandaatilla toteutettaviin
rauhanturvaoperaatioihin Federaation lainsäädännön ja Venäjän Federaation solmimien
kansainvälisten sopimusten mukaisesti.
Asevoimien joukkoja voidaan käyttää operatiivisesti Venäjän Federaation rajojen ulkopuolella
Venäjän Federaation intressien ja sen kansalaisten suojelemiseksi, kansainvälisen rauhan ja
turvallisuuden ylläpitämiseksi kansainvälisen oikeuden yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden ja
normien, Venäjän Federaation solmimin kansainvälisten sopimusten ja Federaation lainsäädännön
mukaisesti
Asevoimien ja muiden joukkojen ja elinten tärkeimmät tehtävät rauhan aikana ovat:
a) Venäjän Federaation suvereniteetin, alueellisen eheyden ja sen alueen koskemattomuuden
suojaaminen
b) strateginen pidäke (ydin- ja konventionaalinen) mukaan lukien sotilaallisten konfliktien
torjuminen ennakolta
c) strategisten ydinasejoukkojen, niiden toimintaa tukevien ja varmistavien joukkojen ja
välineiden sekä johtamisjärjestelmien henkilöstön, taisteluvalmiuden,
liikekannallepanovalmiuden ja koulutuksen pitäminen tasolla, joka takaa kaikissa tilanteissa
iskukyvyn tuottaa hyökkääjälle tappiot, joita se ei voi hyväksyä
d) oikea-aikainen ennakkovaroitus Venäjän Federaation Asevoimien ylipäällikölle ilmaavaruushyökkäyksestä, tiedottaminen valtio- ja sotilasjohdolle sekä joukoille (voimille)
sotilaallisista vaaroista ja sotilaallisista uhista
e) Asevoimien, muiden joukkojen ja elinten kyvyn ylläpito oikea-aikaiseen joukkojen
ryhmittämiseen potentiaalisesti vaarallisilla strategisilla suunnilla ja niiden valmiuden ylläpito
taistelukäyttöön
f) Venäjän Federaation tärkeimpien kohteiden ilma-avaruuspuolustuksen ylläpito ja valmius
torjua ilma-avaruushyökkäykseen käytettävien välineiden iskut
g) Asevoimien toimintaa tukevien, avaruuteen strategisella vyöhykkeellä kiertoradalla
sijoitettujen järjestelmien ryhmittäinen ja ylläpito
h) tärkeiden valtiollisten ja sotilaskohteiden, kommunikaatiokohteiden ja erikoisrahdin
suojaaminen ja puolustaminen
i) Asevoimien ja muiden joukkojen käytössä olevan sotilaallisen infrastruktuurin kohteiden
modernisointi ja kehittäminen, uusien kohteiden muodostaminen ja lisäksi
kaksoiskäyttöinfrastruktuurin kohteiden valitseminen joukkojen käyttöön
puolustustarkoituksessa
j) Venäjän Federaation kansalaisten suojeleminen Venäjän Federaation rajojen ulkopuolella
heihin kohdistuvalta aseelliselta hyökkäykseltä
k) osallistuminen kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpito-operaatioihin (rauhanpalautus),
toimenpiteet rauhan uhkan ennalta estämiseksi (poistamiseksi), hyökkäystoimien (rauhan
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l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

rikkomisen) lamauttaminen perustuen YK:n turvallisuusneuvoston päätöksiin tai muiden
vastaavanlaisiin päätöksiin kansainvälisen oikeuden mukaan valtuutettujen toimielinten
päätöksiin
merirosvouksen vastainen taistelu, merenkulun turvallisuuden varmistaminen
Venäjän Federaation taloudellisen toiminnan turvallisuuden varmistaminen valtamerillä
terrorismin vastainen taistelu Venäjän Federaation alueella ja kansainvälisen
terroristitoiminnan pysäyttäminen Venäjän Federaation rajoille
alueellisen puolustuksen ja väestönsuojelun toimenpiteiden valmistelu ja toteuttaminen
osallistuminen yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitoon
osallistuminen poikkeustilanteiden korjaamiseen ja erityisen merkittävien kohteiden kunnon
palauttamiseen
osallistuminen poikkeustilan vaatimien toimenpiteiden toteuttamiseen
Venäjän Federaation kansallisten intressien takaaminen arktisilla alueilla

33. Asevoimien ja muiden joukkojen ja elinten tärkeimmät tehtävät hyökkäyksen välittömän uhan
aikana ovat:
a) toimenpiteiden toteuttaminen hyökkäyksen uhkan vähentämiseksi ja Asevoimien
taisteluvalmiuden ja liikekannallepanovalmiuden lisäämiseksi tavoitteena strategisen
ryhmittämisen toteuttaminen
b) ydinasepidäkkeen pitäminen käsketyssä valmiudessa
c) Asevoimien strateginen ryhmittäminen
d) osallistuminen sotatilan vaatimien toimenpiteiden toteuttamiseen
e) aluepuolustuksen toimenpiteiden suorittaminen, väestönsuojelutoimenpiteiden toteuttaminen
käsketyssä laajuudessa
f) Venäjän Federaation kollektiiviseen puolustukseen liittyvien velvoitteiden toteuttaminen,
aseellisen hyökkäyksen torjunta tai ennaltaehkäisy kansainvälisen oikeuden normien
mukaisesti hyökkäyksen kohdistuessa johonkin muuhun valtioon, joka on pyytänyt Venäjän
Federaatiolta apua hyökkäyksen torjunnassa
34. Asevoimien ja muiden joukkojen ja elinten tärkeimmät tehtävät sodan aikana ovat Venäjän
Federaation ja sen liittolaisiin kohdistuvan hyökkäyksen torjunta, tappioiden tuottaminen
hyökkääjän joukoille (voimille), sen pakottaminen lopettamaan sotatoimet olosuhteissa, jotka
vastaavat Venäjän Federaation ja sen liittolaisten intressejä
Sotilaallisen organisaation kehittäminen
35. Sotilaallisen organisaation kehittämisen tärkeimmät tehtävät ovat:
a) organisaation rakenteen, kokoonpanon ja osakokonaisuuksien lukumäärän saattaminen
vastaamaan rauhan, hyökkäyksen välittömän uhan ja sodan ajan tehtäviä osoittamalla tähän
tarkoitukseen riittävästi rahallisia, materiaali- ja muita resursseja. Tarvittavien resurssien
suunniteltu määrä ja niiden käyttöön saamisaika on esitetty Venäjän Federaation pitkän ajan
sosiaalistaloudellisen kehityksen suunnitteluasiakirjoissa.
b) valtiojohdon ja sotilasjohdon johtamistoiminnan tehokkuuden ja turvallisuuden parantaminen,
tiedonkulun varmistaminen federaatiotasan toimeenpanovallan elinten, Venäjän Federaation
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)
l)
m)

n)

subjektitasan toimeenpanovallan elinten ja muiden valtionhallinnon elinten välillä ratkaistaessa
puolustukseen ja turvallisuuteen liittyviä tehtäviä
Venäjän Federaation ilma-avaruuspuolustusjärjestelmän kehittäminen
sotilaallisen organisaation sotilas-taloudellisen tuen kehittäminen käyttämällä rationaalisesti
raha-, materiaali- ja muita resursseja
sotilaallisen suunnittelun kehittäminen
Venäjän Federaation alueellisen puolustuksen ja väestönsuojelun kehittäminen
liikekannallepantavien resurssien varaamisjärjestelmän kehittäminen mukaan lukien aseistus,
sotilas- ja erikoiskalusto sekä muu materiaali
aseistuksen, sotilas- ja erikoiskaluston käyttö- ja huoltojärjestelmän tehokkuuden
parantaminen
integroidun materiaalisteknisen, sosiaalisen, terveydenhoidollisen ja koulutuksellisen
tukijärjestelmän ja sotilasopetuslaitosten integroidun rakenteen luominen Asevoimissa ja
muissa joukoissa ja elimissä
Asevoimien ja muiden joukkojen ja elinten informaatioturvallisuusjärjestelmän parantaminen
asepalveluksen arvostuksen lisääminen, Venäjän Federaation kansalaisten kaikenpuolinen
valmistaminen asepalvelukseen
Venäjän Federaation sotilaspoliittinen ja sotilastekninen yhteistyö ulkovaltojen kanssa
liikekannallepanoperustan kehittäminen, Asevoimien ja muiden joukkojen liikekannallepanon
toteutuksen varmistaminen ja liikekannallepanossa tarvittavien henkilöresurssien täydentämisja koulutusjärjestelmän parantaminen
joukkojen (voimien) ja väestön joukkotuhoaseilta suojautumisen parantaminen

36. Sotilaallisen organisaation kehittämisen pääprioriteetit ovat:
a) sotilasorganisaatioiden johtamisjärjestelmien kehittäminen ja niiden toiminnan tehokkuuden
lisääminen
b) pysyvän valmiuden yhtymien, joukko-osastojen ja osastojen riittävän henkilötäydennys-,
kaluston varustamis- ja huollollisen varustamisasteen varmistaminen ja niiden riittävän
koulutustason ylläpito
c) henkilökunnan koulutuksen ja sotilasopetuslaitosten opetuksen laadun parantaminen ja lisäksi
sotilastieteellisen potentiaalin lisääminen
Asevoimien muiden joukkojen ja elinten rakentaminen ja kehittäminen
37. Asevoimien ja muiden joukkojen ja elinten rakentamisen ja kehittämisen tärkein tehtävä on saattaa
niiden rakenne, kokoonpano, vahvuus ja niiden varustamisaste nykyaikaisilla (tulevaisuuden)
asejärjestelmillä ja sotilas- ja erikoiskalustolla vastaamaan ennustettavissa olevia sotilaallisia uhkia,
sotilaallisten konfliktien sisältöä ja luonnetta, rauhan ajan tehtäviä, hyökkäyksen välittömän uhan
ajan ja sodan ajan tehtäviä ja lisäksi vastaamaan Venäjän Federaation poliittisia,
sosiaalistaloudellisia, demografisia ja sotilasteknisiä olosuhteita ja mahdollisuuksia.
38. Venäjän Federaation Asevoimien ja muiden joukkojen rakentamisessa ja kehittämisessä lähdetään
välttämättömyydestä:
a) Asevoimien ja muiden joukkojen ja elinten vahvuuden ja rakenteen kehittäminen,
henkilöstövahvuuden optimointi
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b) Asevoimien ja muiden joukkojen ja elinten pysyvän valmiuden yhtymien ja joukko-osastojen ja
liikekannallepanoperusteisten yhtymien ja joukko-osastojen suhteellisen lukumäärän
rationalisointi
c) operatiivisen, taistelu-, erikois- ja liikekannallepanokoulutuksen laadun parantaminen
d) yhteistoiminnan kehittäminen Asevoimien eri puolustushaarojen ja aselajien yhtymien ja
joukko-osastojen, muiden joukkojen ja elinten, puolustuksen järjestämiseen osallistuvien
federaatiotason toimeenpanovallan elinten, Venäjän Federaation subjektien
toimeenpanovallan elinten, paikallishallinnon elinten ja organisaatioiden välillä
e) nykyaikaisten asejärjestelmien, sotilas- ja erikoiskaluston (materiaalin) käyttöönotto ja niihin
perehtyminen
f) Asevoimien ja muiden joukkojen ja elinten teknisen huollon, muun huollon ja muun tuen
järjestelmän integraatio ja koordinoitu kehittäminen
g) sotilasopetus- ja kasvatusjärjestelmän kehittäminen, henkilökunnan koulutuksen ja sotatieteen
parantaminen
h) korkean ammattitaidon omaavien Isänmaalle uskollisten sotilaiden kouluttaminen,
asepalveluksen arvostuksen lisääminen
39. Asevoimien ja muiden joukkojen ja elinten rakentaminen ja kehittäminen toteutetaan seuraavalla
tavalla:
a) sotilaspolitiikan muodostaminen ja sen johdonmukainen noudattaminen
b) Asevoimien ja muiden joukkojen ja elinten tehokas sotilastaloudellinen tukeminen ja riittävä
rahoitus
c) sotateollisen kompleksin toiminnan tehokkuuden lisääminen
d) Asevoimien ja muiden joukkojen ja elinten johtamisjärjestelmän luotettavan toiminnan
varmistaminen rauhan aikana, hyökkäyksen välittömän uhan aikana ja sodan aikana
e) valtiontalouden kyvyn ylläpito täyttää Asevoimien ja muiden joukkojen tarpeet
f) liikekannallepanoperustan ylläpito tasolla, joka mahdollistaa Asevoimien ja muiden joukkojen
liikekannallepanon
g) väestönsuojelun pysyvän valmiuden voimien kehittäminen kykeneviksi toteuttamaan
tehtävänsä rauhan aikana, hyökkäyksen välittömän uhan aikana ja sodan aikana
h) alueellisten joukkojen muodostaminen suojaamaan ja puolustamaan sotilaallisia, valtiollisia ja
erityiskohteita, jotka takaavat väestön elinmahdollisuudet, joukkoliikenteen, kommunikaation
ja viestitoiminnan toimivuuden, energiatuotannon kohteita ja lisäksi kohteita, jotka voivat
aiheuttaa vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle
i) Asevoimien, muiden joukkojen ja elinten, mukaan lukien Venäjän Federaation rajojen
ulkopuolella olevien joukkojen tukeutumisjärjestelmän kehittäminen Venäjän Federaation
solmimien kansainvälisten sopimusten ja Federaation lainsäädännön mukaisesti
j) porrastetun sotilaallisen infrastruktuurin rakentaminen strategisiin ja operatiivisiin suuntiin
k) liikekannallepanoresurssien oikea-aikainen muodostaminen
l) Asevoimien ja muiden joukkojen informaatioturvallisuuden parantaminen
m) ylemmän tason sotilasopetuslaitosten ja niiden valtiollisten yliopistojen ja korkeakoulujen,
joissa Venäjän Federaation kansalaisille annetaan sotilasalan koulutusta, rakenteen
kehittäminen ja niiden varustaminen nykyaikaisella opetusmateriaalilla
n) sotilaiden, asevoimista kotiutettujen, heidän perheenjäsenien ja Asevoimien ja muiden
joukkojen siviilityöntekijöiden sosiaalisen tilan kehittäminen
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o) Federaation lainsäädännön määrittämien sotilaiden, asevoimista kotiutettujen, heidän
perheenjäsenien sosiaalisten takuiden toteuttaminen ja heidän elintasonsa nostaminen
p) varusmiespalveluksessa olevien ja värvättyjen sotilaiden suhteen muuttaminen siten, että
pääosa yhtymien ja joukko-osastojen taistelukykyyn vaikuttavista rivimiehistä ja kersanteista
tulee olemaan värvättyjä varmistamaan Asevoimien ja muiden joukkojen ja elinten yhtymien
ja joukko-osastojen taistelukyky
q) järjestelmällisyyden, oikeusjärjestyksen ja sotilaskurin vahvistaminen ja lisäksi korruption
ennaltaehkäisy ja pysäyttäminen
r) kutsuntoja edeltävän koulutuksen ja sotilaspatrioottisen kasvatuksen kehittäminen
s) Federaatiotason ja Venäjän Federaation subjektien toimeenpanovallan puolustukseen liittyvien
elinten toiminnan valtiollisen ja kansalaisvalvonnan kehittäminen
Venäjän Federaation liikekannallepanovalmistelu ja liikekannallepanovalmius
40. Venäjän Federaation liikekannallepanovalmius varmistetaan valmisteluilla, joiden tavoitteena on
toteuttaa liikekannallepanosuunnitelmat määrätyssä ajassa. Venäjän Federaation
liikekannallepanovalmiudelle määritetty taso riippuu ennustetusta sotilaallisesta uhasta,
sotilaallisen konfliktin luonteesta. Määritetty taso saavutetaan toteuttamalla tarvittava määrä
liikekannallepanovalmisteluja ja lisäksi varustella Asevoimat ja muut joukot ja elimet nykyaikaisella
aseistuksella ja säilyttämällä sotilastekninen suorituskyky riittävällä tasolla.
41. Liikekannallepanovalmistelujen tärkein tavoite on Venäjän Federaation, Venäjän Federaation
subjektien ja paikallishallinnon talouden valmistelu, valtionhallinnon elinten ja paikallisen
itsehallinnon elinten valmistelu, Asevoimien ja muiden joukkojen valmistelu valtion puolustamiseen
aseellista hyökkäystä vastaan ja valtion ja väestön tarpeiden tyydyttämiseen sodan aikana
42. Liikekannallepanovalmistelujen tärkeimmät tehtävät ovat:
a) vakaan valtiollisen johtamisen varmistaminen sodan aikana
b) juridisen perustan luominen, joka säätelee taloudellisten ja muiden toimenpiteiden käyttöä
liikekannallepanon, sotatilan ja sodan aikana, sisältäen erityisesti rahoitus- ja luototus- ja
verotusjärjestelmän ja käteisen rahan käytön
c) Asevoimien ja muiden joukkojen ja elinten tarpeiden sekä valtion ja väestön tarpeiden
tyydyttäminen sodan aikana
d) erityisten joukkoryhmittymien muodostaminen, jotka on tarkoitettu liikekannallepanon
yhteydessä liitettäväksi Asevoimiin tai käytettäväksi Venäjän Federaation talouden hyväksi
e) Venäjän Federaation talouden kyvyn säilyttäminen tasolla, joka riittää täyttämään valtion ja
väestön tarpeet sodan aikana
f) henkilöstöresurssien ja materiaalisteknisten resurssien lisääminen Asevoimille ja muille
joukoille ja elimille, talouden aloille sodan ajan tehtävien toteuttamiseksi
g) sotatoimien seurauksena tuhoutuneiden tai vahingoittuneiden kohteiden korjaaminen,
mukaan lukien aseiden, sotilas- ja erikoiskaluston valmistukseen tarkoitettu
tuotantokapasiteetti
h) väestön huoltaminen elintarvikkeilla ja muilla tarvikkeilla rajallisten resurssien vallitessa
sota-aikana
IV Puolustuksen sotataloudellinen turvaaminen
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43. Puolustuksen sotilastaloudellisen turvaamisen tärkein tehtävä on luoda olosuhteet valtion
sotataloudellisen ja sotateknisen kyvyn vakaalle kehitykselle ja ylläpitämiselle tasolla, joka on
välttämätön sotilaspolitiikan toteuttamiseksi ja sotilasorganisaation tarpeiden varmaan
tyydyttämiseen rauhan, hyökkäyksen välittömän uhan ja sodan aikana
44. Puolustuksen sotataloudellisen turvaamisen tehtävät ovat:
a) Asevoimien ja muiden joukkojen ja elinten varustaminen aseistuksella, sotilas- ja
erikoiskalustolla maan sotilastieteellisen potentiaalin kehittymisen, maan taloudellisten ja
materiaalisteknisten resurssien keskittymisen ja niiden käytön tehokkuuden kasvamisen
perustalla, tavoitteena saavuttaa taso, joka on riittävä sotilasorganisaatiolle annettujen
tehtävien toteuttamiseksi
b) Asevoimien ja muiden joukkojen ja elinten oikea-aikainen ja täydellinen materiaalitäydennys,
joka on välttämätön niiden kehittämisen, käytön ja operatiivisen, taistelu-, erikois- ja
liikekannallepanokoulutuksen suunnitelmien (ohjelmien) toimenpiteiden toteuttamiseksi
c) puolustusteollisen kompleksin kehittäminen koordinoimalla valtion sotataloudellista toimintaa
puolustuksen tukemiseksi, integroimalla talouden siviili- ja sotilassektorin määrätyt
tuotantoalat, suojaamalla juridisesti intellektuaalisen toiminnan tulokset sotilas-, erikois- ja
kaksoiskäyttöaloilla.
d) ulkovaltojen kanssa tehtävän sotilaspoliittisen ja sotilasteknisen yhteistyön kehittäminen
tavoitteena luottamuksen lisääminen ja globaalin ja alueellisen jännityksen vähentäminen
maailmassa.
Asevoimien, muiden joukkojen ja elinten varustaminen aseilla, sotilas- ja erikoiskalustolla
45. Asevoimien ja muiden joukkojen ja elinten aseilla ja sotilas- ja erikoiskalustolla varustamisen
tärkein tehtävä on keskenään sidoksissa olevan ja eheän asejärjestelmän muodostaminen ja
ylläpito olotilassa, joka vastaa Asevoimien ja muiden joukkojen ja elinten tehtäviä ja tarkoitusta,
niiden käytön muotoja ja keinoja, Venäjän Federaation taloudellisia ja
liikekannallepanovoimavaroja.
46. Asevoimien, muiden joukkojen ja elinten aseilla ja sotilas- ja erikoiskalustolla varustamisen
tehtävinä on:
a) Asevoimien ja muiden joukkojen täydellinen varustaminen nykyaikaisilla asejärjestelmillä ja
sotilas- ja erikoiskalustolla ja niiden ylläpitäminen tilassa, joka mahdollistaa niiden
taistelukäytön
b) monitoimisten (monikäyttöisten) asejärjestelmien, sotilas- ja erikoiskaluston muodostaminen
käyttämällä yhdenmukaistettuja komponentteja
c) informaatiokamppailun voimien ja välineiden kehittäminen
d) informaation välittämisen välineiden laadullinen kehittäminen käyttämällä nykyaikaista
teknologiaa ja kansainvälisiä standardeja ja lisäksi Asevoimien ja muiden joukkojen ja elinten
yhteisen informaatiotilan kehittäminen osana Venäjän Federaation informaatiotilaa
e) Asevoimien, muiden joukkojen ja elinten asejärjestelmien toiminnallisen ja
organisatoristeknisen yhtenäisyyden varmistaminen
f) uusien täsmäasemallien ja niiden torjuntajärjestelmien, ilma-avaruuspuolustuksen välineiden,
viesti-, tiedustelu-, johtamis- ja elektronisen sodankäynnin järjestelmien, miehittämättömien
lentolaitteiden, robotisoitujen iskujärjestelmien, nykyaikaisten kuljetusilmavoimien, sotilaan
henkilökohtaisen suojavarustuksen kehittäminen
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g) varuskunnallisen informaationkäsittely- ja johtamisjärjestelmän kehittäminen ja sen integrointi
aseiden ohjausjärjestelmien ja strategisen, operatiivis-strategisen, operatiivisen,
operatiivistaktisen ja taktisen tasan johtamiselinten automatisointivälineiden kanssa
47. Asevoimien, muiden joukkojen ja elinten aseilla, sotilas- ja erikoiskalustolla varustaminen
huomioidaan tehtävänä valtiollisessa varustamisohjelmassa ja muissa valtiollisissa ohjelmissa
(suunnitelmissa)
Asevoimien, muiden joukkojen ja elinten materiaalinen varustaminen
48. Asevoimien, muiden joukkojen ja elinten materiaalinen varustaminen, materiaalin kerääminen ja
kunnossapito toteutetaan integroidun ja koordinoidun teknisen huollon ja yleishuollon järjestelmän
puitteissa.
49. Asevoimien, muiden joukkojen ja elinten materiaalinen varustamisen tärkein tehtävä rauhan aikana
on koota, porrastaa, sijoittaa ja ylläpitää materiaalivarastot, jotka mahdollistavat Asevoimien ja
muiden joukkojen ja elinten strategisen ryhmittämisen ja taistelutoimet (alkaen ajasta, jolloin
talous, sen eri alat ja teollisuuden organisaatio siirretään työskentelemään sodan ajan olosuhteissa)
ottaen huomioon strategisten suuntien fyysiset ja maantieteelliset olosuhteet ja
kuljetusjärjestelmän mahdollisuudet
50. Asevoimien, muiden joukkojen ja elinten materiaalinen varustamisen tärkein tehtävä hyökkäyksen
välittömän uhan aikana on täydentää joukot (voimat) sodan ajan määrävahvuisiksi.
51. Asevoimien, muiden joukkojen ja elinten materiaalinen varustamisen tärkein tehtävä sodan aikana
on:
a) varastoitujen materiaalireservien toimittaminen joukoille huomioiden joukkoryhmittymien
tarkoitus, niiden perustamisen järjestys ja aika ja taistelutoimien oletettu kestoaika
b) aseistuksen, sotilas- ja erikoistekniikan ja materiaalin tappioiden korvaaminen taistelutoimien
aikana huomioiden teollisuusorganisaation kyky toimittaa ja korjata aseistusta ja sotilas- ja
erikoiskalustoa.
Sotateollisen kompleksin kehittäminen
52. Sotateollisen kompleksin kehittämisen tärkein tehtävä on varmistaa sen tehokas toiminta maan
talouden korkeateknologisena ja monialaisena sektorina, joka pystyy tyydyttämään Asevoimien,
muiden joukkojen ja elinten ase- ja sotilas- ja erikoiskalustotarpeet ja joka varmistaa Venäjän
Federaation strategisen osallistumisen maailmanmarkkinoilla korkeateknologisilla tuotteilla ja
palveluilla.
53. Sotateollisen kompleksin kehittämisen tehtäviin kuuluu:
a) sotateollisen kompleksin kehittäminen muodostamalla ja kehittämällä suuria tieteellistuotannollisia rakenteita
b) valtioiden välisen yhteistyön kehittäminen aseiden ja sotilaskaluston kehittämisen,
valmistamisen ja korjaamisen aloilla
c) Venäjän Federaation teknologisen riippumattomuuden kehittäminen strategisten ja muiden
asetyyppien ja sotilas- ja erikoiskaluston valmistuksessa valtiollisen varusteluohjelman
mukaisesti
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d) materiaalin ja raaka-aineiden saannin varmistaminen tuotannolle ja aseiden ja sotilas- ja
erikoiskaluston käytön kaikissa elinkaaren vaiheissa mukaan lukien kotimaassa valmistetut
tuotteet
e) prioriteettiteknologiakokonaisuuden muodostaminen takaamaan tulevaisuuden
asejärjestelmien ja – mallien, sotilas- ja erikoiskaluston kehittämisen ja valmistamisen
f) valtion kontrollin säilyttäminen strategisesti merkittävissä puolustusteollisen kompleksin
organisaatioissa
g) innovaatio- ja investointitoiminnan aktivointi, mikä mahdollistaa tieteellisteknisen ja
tuotannollis-teknologisen pohjan laadullisen uudistamisen
h) niiden perus- ja kriittisten sotilas- ja siviiliteknologioiden luominen, ylläpitäminen ja
juurruttaminen jotka takaavat käytössä olevan ja tulevaisuuden aseiden, sotilas- ja
erikoiskaluston kehittämisen, valmistamisen ja korjaamisen ja jotka auttavat saavuttamaan
teknologisia läpimurtoja tai säilyttävät tieteellis-teknologisen etumatkan tavoitteena kehittää
periaatteessa uudenlaisia asetyyppejä, sotilas- ja erikoiskalustoa ja joilla on aiemmin
saavuttamattomia mahdollisuuksia
i) parantaa sotateollisen kompleksin kehittämisen suunnittelujärjestelmää tavoitteena lisätä
Asevoimien, muiden joukkojen ja elinten aseilla, sotilas- ja erikoiskalustolla varustamisen
tehokkuutta ja varmistaa sotateollisen kompleksin liikekannallepanovalmius
j) tulevaisuuden asejärjestelmien ja – mallien, sotilas- ja erikoiskaluston kehittäminen ja
valmistaminen, sotilastarkoitukseen tehtyjen tuotteiden laadun ja kilpailukyvyn parantaminen,
aseistuksen, sotilas- ja erikoiskaluston koko elinkaaren kattavan hallinnan järjestelmän
luominen
k) tilausten ja tuotteiden toimituksen parempi yhteensovittaminen, Federation tarvitseminen
töiden tekeminen ja palveluiden tuottaminen
l) valtion puolustustilauksen toimittajaorganisaatioihin kohdistuvien Federaation lainsäädännössä
mainittujen taloudellisen stimuloinnin toimenpiteiden toteuttaminen
m) sotateollisen kompleksin organisaatioiden toiminnan parantaminen juurruttamalla
organisatoris-taloudellisia mekanismeja, jotka turvaavat niiden tehokkaan toiminnan ja
kehityksen
n) puolustusteollisen kompleksin henkilöstön kehittäminen ja älyllisen potentiaalin
kasvattaminen, puolustusteollisen kompleksin työntekijöiden sosiaalisen suojan varmistaminen
o) sotateollisen kompleksin organisaatioiden tuotannollis-teknologisen valmiuden turvaaminen
priorisoitujen asetyyppien, sotilas- ja erikoiskaluston valmistamiseksi sovitun määrän ja
vaaditun laadun mukaisesti
Venäjän Federaation sotilaspoliittinen ja sotilastekninen yhteistyö ulkovaltojen kanssa
54. Venäjän Federaatio toteuttaa sotilaspoliittista ja sotilasteknistä yhteistyötä ulkovaltojen (jatkossa
sotilaspoliittinen ja sotilastekninen yhteistyö) ja kansainvälisten, mukaan lukien alueellisten
organisaatioiden kanssa perustuen ulkopoliittiseen, taloudelliseen tarkoituksenmukaisuuteen ja
Federaation lainsäädännön ja Venäjän Federaation kansainvälisten sopimusten mukaisesti.
55. Sotilaspoliittisen yhteistyön tehtävät ovat:
a) kansainvälisen turvallisuuden ja strategisen vakauden lujittaminen globaalisti ja alueellisesti
kansainvälisen oikeuden, erityisesti YK:n peruskirjan asetusten johtamana
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b) liittolaissuhteen muodostaminen ja sen kehittäminen KTSJ:n jäsenvaltioiden ja IVY:n
jäsenvaltioiden, Abhasian tasavallan ja Etelä-Ossetian tasavallan kanssa ja
kumppanuussuhteiden luominen ja kehittäminen muiden valtioiden kanssa
c) neuvotteluprosessin kehittäminen tarkoituksena luoda alueellisia turvallisuusjärjestelmiä, joissa
Venäjän Federaatio on mukana
d) suhteiden kehittäminen kansainvälisiin organisaatioihin, joiden tehtävänä on estää ennalta
konfliktitilanteita, rauhan säilyttäminen ja vahvistaminen eri alueilla mukaan lukien venäläisten
sotilaskontingenttien osallistuminen rauhanturvaoperaatioihin
e) tasavertaisten suhteiden ylläpitäminen kiinnostuneiden valtioiden ja kansainvälisten
organisaatioiden kanssa joukkotuhoaseiden ja niiden kantolaitteiden leviämisen estämiseksi
f) dialogin kehittäminen kiinnostuneiden valtioiden kanssa kansallisesta asenteesta informaatioja kommunikaatioteknologian suurimittakaavaisesta sotilaspoliittisiin tavoitteisiin tähtäävästä
käytöstä syntyvien sotilaallisten vaarojen ja sotilaallisten uhkien torjuntaan
g) Venäjän Federaation kansainvälisten velvoitteiden täyttäminen
56. Sotilaspoliittisen yhteistyön tärkeimmät prioriteetit ovat:
a) Valko-Venäjän kanssa
toimintojen koordinointi kansallisten asevoimien kehittämisen ja sotilaallisen infrastruktuurin
alalla; Liittovaltion puolustuskyvyn ylläpitotoimenpiteiden kehittäminen ja yhteensovittaminen
Liittovaltion sotilasdoktriinin mukaisesti
b) Abhasian tasavallan ja Etelä-Ossetian tasavallan kanssa – yhteistoiminta tavoitteena taata
yhteinen puolustus ja turvallisuus
c) KTSJ:n jäsenvaltioiden kanssa – KTSJ:n kollektiivisen turvallisuuden järjestelmän keinojen ja
voimien kehittäminen ja lujittaminen tavoitteena taata kollektiivinen turvallisuus ja yhteinen
puolustus
d) IVY- jäsenvaltioiden kanssa – alueellisen ja kansainvälisen turvallisuuden takaaminen,
rauhanturvatoiminnan toteuttaminen
e) Shanghain yhteistyöjärjestön kanssa – toimintojen koordinointi tavoitteena torjua uusia
sotilaallisia vaaroja ja sotilaallisia uhkia yhteisellä alueella ja lisäksi tarvittavan
juridisnormatiivisen perustan luominen
f) YK:n, muiden kansainvälisten, mukaan lukien alueellisten organisaatioiden kanssa - Asevoimien
ja muiden joukkojen ja elinten edustajien mukaan vetäminen rauhanturvaoperaatioiden
johtoon, rauhanturvaoperaatioiden valmistelujen suunnitteluun ja toteuttamiseen ja lisäksi
kansainvälisten asevalvonta- ja kansainvälisen turvallisuuden lujittamiseen tähtäävien
sopimusten kehittämiseen ja toimeenpanoon, Asevoimien ja muiden joukkojen sotilaiden ja
yksiköiden rauhanturvatehtäviin (rauhanpalauttaminen) osallistumisen lisääminen
57. Venäjän Federaation presidentti määrittelee sotilasteknisen yhteistyön tavoitteet Federaation
lainsäädännön mukaisesti.
58. Sotilasteknisen yhteistyön pääsuunnat muotoillaan Venäjän Federaation presidentin vuotuisessa
linjapuheessa Venäjän Federaation Liittokokoukselle.
* * *
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Sotilasdoktriinin sisältöä voidaan tarkentaa sotilaallisten vaarojen ja sotilaallisten uhkien
luonteen, puolustuksen ja turvallisuuden varmistamiseen liittyvien tehtävien ja lisäksi
Venäjän Federaation kehityksen olosuhteiden muuttuessa

