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ABSTRACT 

Stucki, Max 
Reflexive control: a systematic literature review 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2022, 61 pp. 
Security and Strategic Analysis, Master’s Thesis 
Supervisor(s): Moilanen, Panu. 
 
Reflexive control is a model to influence an opponent's decision-making system 
developed in the Soviet Union that the Russian Federation still uses. Reflexive 
control can be employed both in military and political contexts. Russia has been 
utilising reflexive control as a part of its military and political influence 
operations until recent years and continues to develop the model further. 

This study aimed to collect and analyse research about reflexive control 
published in English and Finnish to create an understanding concerning the 
state and extent of the mentioned research. The research method was a 
systematic literature review. The study involved a wide-ranging and systematic 
database search that provided the research material. The material was analysed 
to ensure its suitability for the research aim. The final material was divided into 
thematic groups that answered the research aim. 

The study's results were eight main themes that provided the context in 
which the key findings of the current reflexive control research were presented 
in a structured manner. The results offered a synthesis of the current research. 
Based on the results, it can be argued that reflexive control has been a relatively 
little researched topic in English and Finnish academic contexts. Understanding 
concerning reflexive control is mainly based on the works of a few key 

researchers, who produced their works already years, or even decades, ago. 
 
Keywords: reflexive control, Russia 
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1.1 Aihealueen esittely ja merkitys 

Alun perin Neuvostoliitossa kehitetty ja sotilaalliseen ja poliittiseen käyttöön 
omaksuttu refleksiivisen kontrollin malli on edelleen aktiivisen kehitystyön ja 
käytön kohteena Venäjällä (Vasara, 2019, s. 3). Refleksiivistä kontrollia on län-
nessä tutkittu ainakin 1980-luvulta alkaen (ks. Chotikul, 1986) aina viime vuo-
siin saakka (ks. esim. Giles, Sherr ja Seaboyer, 2018; Vasara, 2019). 

Voidaan hyvin perustein todeta, että refleksiivinen kontrolli on edelleen 
ajankohtainen aihe. Esimerkiksi Gilesin ja Seaboyerin mukaan (2018, s. 2) ref-
leksiivistä kontrollia on käytetty paitsi sisäisesti Venäjällä, myös Venäjän toi-
mesta esimerkiksi Suomessa, Virossa ja Puolassa. Refleksiivinen kontrolli on 
tärkeä väline Venäjän hallinnolle, olivatpa kyseessä sitten sisä- tai ulkopoliitti-
set tavoitteet (Thomas, 2005, s. 248; Sheymayev, 2007, s. 31).  

Artikkelinsa loppusanoissa Thomas (2002, s. 75) toteaa, että refleksiivisen 
kontrollin monimutkaisin ja vaarallisin soveltaminen koskee sen käyttämistä 
valtioiden päätöksentekoprosesseihin vaikuttamiseen käyttämällä huolellisesti 
muotoiltua informaatiota tai disinformaatiota. Bjola (2019, s. 14) katsookin, että 
refleksiivisen kontrollin mahdollistama vastustajan päätöksentekojärjestelmään 
tunkeutuminen vertautuu valtioiden välisen diplomaattisen pelin ”hakkeroimi-
seen”, jonka avulla kontrollia harjoittava osapuoli voi muokata muiden toimi-
joiden preferenssejä itselle edulliseen suuntaan. Refleksiivinen kontrolli ei siis 
ole vain asevoimia koskeva asia, vaan on sovellettavissa laajemmin erilaisiin 
sosiaalisiin prosesseihin ja konteksteihin (Thomas, 2002, s. 69). 

1 JOHDANTO 
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1.2 Aiempi tutkimus 

Refleksiivinen kontrolli perustuu alun perin Vladimir Lefebvren 1960-luvulla 
suorittamaan tutkimukseen (ks. Lefebvre, 1967/2015) ja läntisissä lähteissä asi-
aa on käsitelty 1980-luvulta lähtien (ks. Chotikul, 1986). Keskeisenä läntisenä 
asiantuntijana refleksiivistä kontrollia koskien voitaneen pitää Timothy Thoma-
sia, jonka laajaan tutkimusmateriaaliin (ks. esim. 2002; 2004; 2005; 2011) viita-
taan lähestulkoon kaikissa Venäjän ulkopuolella julkaistuissa aihetta käsittele-
vissä tutkimuksissa.  

Refleksiivisen kontrollin uusinta ja kattavinta (Thomas, 2020, s. iii) tutki-
musta edustavat Vasaran (2019; 2020) työt, jossa hahmotellaan sekä refleksiivi-
sen kontrollin syntyhistoriaa että sen soveltamista Venäjän asevoimissa. Reflek-
siivistä kontrollia tai sen käyttöä ovat tutkineet myös muun muassa Berger 
(2010), Blandy (2009), Bouwmeester (2017), Gerasymchuk (2017), Giles, Sherr ja 
Seaboyer (2018), Hosaka (2019a), Jaitner ja Kantola (2016), Potirniche (2019), 
sekä Selhorst (2016). 

1.3 Tutkimustavoite ja tutkimuksen rajaus 

Tässä tutkielmassa pyrin kartoittamaan mitä refleksiivisestä kontrollista tiede-
tään. Pyrkimyksenä oli muodostaa yleiskuva refleksiivistä kontrollia tarkastele-
vaa tutkimusta koskien ja jäsentää sitä koskevaa tietoa. Tutkielmassa pyritään 
tarkastelemaan refleksiivisen kontrollin teoreettiseen ymmärrykseen, sen sovel-
tamiseen ja sen tunnistettuihin käyttötapauksiin liittyviä tutkimuksia.  

Tutkimuksen tärkein rajaus koskee lähteiden valintaa. Tämän työn puit-
teissa käsitellään englannin- ja suomenkielisissä lähteissä julkaistua refleksiivis-
tä kontrollia koskevaa tutkimusta. Asiaa käsittelevät venäjän- ja muun kieliset 
tutkimukset on rajattu pois tämän tutkielman piiristä kielelliseen osaamiseeni 
liittyvien rajoitteiden takia. Tarkemmat tutkimukselliset rajaukset selostan tut-
kimuksen toteutusta koskevassa luvussa. 

1.4 Tutkimusmenetelmä 

Tutkielmassani noudatan tutkimusmenetelmänä systemaattista kirjallisuuskat-
sausta.  Systemaattinen kirjallisuuskatsaus on tutkimusmetodi, joka mahdollis-
taa olemassa olevan tutkimuksen arvioinnin ja syntetisoinnin (Petticrew, 2001, 
98) yleiskatsauksen luomiseksi johonkin tutkimuskohteeseen nähden (Kallio, 
2006, s. 26). Esittelen tutkimusmenetelmän ja sen soveltamisen tarkemmin tut-
kimuksen suorittamista koskevassa luvussa. 
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1.5 Työn rakenteesta 

Työ jakaantuu, johdanto mukaan lukien, kuuteen lukuun. Johdantoa seuraa 
tavallisesti pro gradu -tutkielmissa kirjallisuuskatsaus, mutta johtuen valitse-
mastani tutkimusmetodista, olen korvannut kirjallisuuskatsauksen refleksiivis-
tä kontrollia taustoittavalla ja sen määritelmää kartoittavalla luvulla, jossa luo-
daan katsaus refleksiivisen kontrollin konseptiin. Luku välittää lukijalle tarvit-
tavan ymmärryksen refleksiivisen kontrollin perusteita koskien, joiden nojalla 
tutkielman konteksti ja kohde tulevat ymmärrettäviksi. 

Taustoituksen jälkeen luvussa kolme selostan toteutetun tutkimuksen. 
Esittelen valitun tutkimusmetodin sekä selvitän tutkimuksen kulun. Tutkimus-
tulokset esittelen luvuissa neljä ja viisi. Tutkimustulokset on hajotettu kahdeksi 
erilliseksi luvuksi tulosten esittämisen selkeyden varmistamiseksi. Kuudennes-
sa luvussa esittelen johtopäätökset ja pohdinnan sekä joitakin mahdollisia uusia 
tutkimussuuntia. 
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Tässä luvussa luon tiiviin katsauksen refleksiivisen kontrollin konseptiin sitä 
koskevan tutkimuskirjallisuuden valossa. Tavoitteenani on tarjota lopputut-
kielmaa palveleva taustaymmärrys, jonka varaan refleksiivistä kontrollia kos-
keva systemaattinen kirjallisuuskatsaus voidaan rakentaa. 

2.1 Refleksiivisen kontrollin määrittelyä 

Refleksiivinen kontrolli ymmärretään yleisesti ottaen ”keinoksi välittää erityi-
sesti valmisteltua informaatiota kumppanille tai vastustajalle hänen saamisek-
seen vapaaehtoisesti tekemään edeltä määrätyn, toimenpiteen suorittajan toi-
voman päätöksen” (Thomas, 2015, s. 456). Kyseessä on systeeminen lähestymis-
tapa (Selhorst, 2016, s. 151) konflikteihin ja sosiaalisiin järjestelmiin vaikutta-
miseksi (Thomas, 2002, s. 69), joka perustuu oletukseen, jonka mukaan ihmisen 
päätöksentekoa voidaan mallintaa objektiivisesti (Vasara, 2019, s. 3). 

Refleksiivisen kontrollin käsitteellä kuvataan toimintaa, jolla pyritään oh-
jaamaan vastustajan päätöksentekoa omalle puolelleni hyödylliseen suuntaan 
muokkaamalla vastustajan maailmankuvan keskeisiä tekijöitä. Kyseessä on 
asymmetrinen keino kriittisten etujen saavuttamiseksi ja vastustajan etujen 
neutraloimiseksi ohjaamalla vastapuoli tekemään valintoja, jotka vahingoittavat 
heitä tai edesauttavat oman puolen tavoitteita. (Gilesin ja Seaboyer, 2018, s. 4.)  

Refleksiivisen kontrollin ideoita on kutsuttu informaatiosodankäynnin in-
tellektuaalisiksi metodeiksi (Thomas, 2005, s. 258), mutta refleksiivisen kontrol-
lin ymmärtäminen ainoastaan osana informaatiosodankäyntiä on virheellinen: 
kyseessä on vaikutusmenetelmien laaja-alainen kokonaisuus (Bouwmeester, 
2017, s. 140-141; Vasara, 2019, s. 2). Refleksiivinen kontrolli käsitteenä onkin 
ollut olemassa ennen kuin informaatiosodankäynnistä tai informaatio-
operaatioista edes käytiin keskustelua (Thomas, 2002, s. 61). 

Refleksiivinen kontrolli käsitteen muodostuu kahdesta osasta: refleksiivi-
syydestä ja kontrollista. Umplebyn (2007, s. 515) mukaan refleksiivisyydestä 

2 REFLEKSIIVISEN KONTROLLIN TAUSTOITUS 



11 

sosiaalisissa järjestelmissä voidaan puhua silloin, kun toimija havainnoi ja ajat-
telee omia toimintojaan ja niiden seurauksia ja tämän jälkeen muokkaa omaa 
käytöstään tämän perusteella.  Refleksiivisyys voidaan määritellä joksikin, joka 
heijastuu tai palaa takaisiin itseensä (something turned back on itself). Reflektio 
viittaakin käyttäytymismallin luomiseen järjestelmää koskien, jota pyritään hal-
litsemaan. Tuossa mallissa otetaan huomioon, että vaikuttamisen kohteena ole-
valla järjestelmällä on myös oma tilannetta koskeva mallinsa sekä se, että koh-
dejärjestelmä voi yrittää vaikuttaa refleksiivisen kontrollin harjoittajaan. (Tho-
mas, 2002, s. 64.) 

Novikovin ja Chkhartishvilin (2014, s. 254) mukaan kontrolli puolestaan 
voidaan ymmärtää erilaisten organisoitujen järjestelmien (biologisten, sosiaalis-
ten, teknisten) osaksi, joka säilyttää näiden järjestelmien rakenteen, pitää yllä 
niiden toimintaa ja panee toimeen näiden toimintojen tavoitteet. Kontrolli on 
tarkoituksellista kontrolloituun järjestelmään vaikuttamista tarvittavan käytök-
sen varmistamiseksi.  

Edellä esitettyä mukaillen Thomas (2005, s. 252) katsoo, että refleksiivisen 
kontrollin voidaan katsoa tulevaan käytetyksi tilanteessa, jossa konfliktin osa-
puolet analysoivat omia ja vastustajan oletettuja ideoita ja pyrkivät vaikutta-
maan toisiinsa refleksiivisen kontrollin työkaluilla. Refleksiivisyys tässä yhtey-
dessä viittaa vaikuttamisen kohteena olevan systeemin käyttäytymisen mallin-
tamiseen, jossa otetaan huomioon se, että kohdejärjestelmä pyrkii toimimaan 
samoin ja olettaa olevansa vaikuttamisen kohteena. (Thomas, 2005, s. 252.) Ref-
leksiivinen kontrolli ei siis ole käyttökelpoinen vain konfliktitilanteessa viholli-
sen päätöksentekoon vaikutettaessa, vaan se on monikäyttöinen lähestymistapa, 
jota voidaan soveltaa myös esimerkiksi oman valtion kansalaisiin (Vasara, 2019, 
s. 56). 

Shemayevin (2007, s. 30) mukaan refleksiivisestä kontrollista voidaan pu-
hua silloin, kun jokin elin välittää kohteena olevaan järjestelmään motiivit ja 
syyn, jotka saavat kohdejärjestelmän tekemään halutun kaltaisen päätöksen 
itsenäisesti. Näin refleksi itsessään pitää sisällään prosessin, jolla imitoidaan 
vastapuolen päättelyä tai sen mahdollista käyttäytymistä, ja saadaan se toimi-
maan itselleen epäedullisella tavalla.  

2.2 Refleksiivisen kontrollin teoreettisista lähtökohdista 

Refleksiivinen kontrolli perustuu oletukseen, jonka mukaan maailmaa voidaan 
jakaa kahteen osaan: ihmismielen ulkopuoliseen reaalimaailman ja tuon maail-

man representaatioon ihmisen mielessä. Reaalimaailman ja ihmismielen sisäi-
sen representaation, mielikuvan, välillä on kuitenkin aina määrätty väistämätön 
kuilu ja yhteensopimattomuus. (Chotikul, 1986, s. 28; Novikov ja Chkhartishvili, 
2014, s. 254.)  
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KUVIO 1. Refleksiivisen kontrollin malli (Sheymayev, 2007, s. 30). 

Näin ollen onkin luonnollista, kuten Vasara (2019, s. 56) esittää, että ref-
leksiivinen kontrollin perustana onkin juuri vaikuttaminen niihin havaintoihin, 
joita vaikutuksen kohteena oleva toimija tai järjestelmä ympäristöstään saa. 
Kontrolli on sitä tehokkaampaa mitä enemmän ihmisen olemassa olevia usko-
muksia voidaan käyttää hyväksi. Adamskyn (2015, s. 27) mukaan refleksiivisel-
lä kontrollilla pakotetaan vastustaja toimimaan ennustettavalla tavalla nojau-
tuen väärään kuvaan todellisuudesta, toiminnan ollessa refleksiivisen kontrol-

lin käyttäjälle hyödyllistä ja toimijalle itselleen näennäisesti itsenäistä ja edullis-
ta. 

Refleksiivinen kontrolli onkin perimiltään ajatusprosessien manipulointia, 
joka perustuu sellaisen informaation syöttämiseen vastapuolelle, joka johtaa 
tämän toimimaan ennakoidulla tavalla ilman, että vastapuoli edes käsittäisi 
olevansa manipulaation kohteena. Refleksiivinen kontrolli voidaan myös nähdä 
systeemeistä, metodeista ja tehtävistä koostuvana kokonaisuutena, jonka pää-
määränä on vaikuttaa vastapuolen, tämän väestön tai kontrolloijan oman yhtei-
sön havaintoihin kaikilla tasoilla.  Systeeminen lähestymistapa on toisin sanoen 
keskeisessä osassa refleksiivisen kontrollin ajattelua. (Bouwmeester, 2017, s. 
140-141.) 
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KUVIO 2. Refleksiivisen kontrollinen taktinen malli: A käyttää informaatiota i B:n kognitii-
visia suodattimia ja näiden heikkoja lenkkejä koskien saattaakseen B:n infor-
maatiolla j tekemään päätöksiä, jotka ovat yhdensuuntaisia A:n tavoitteiden 
kanssa (Bjola, 2019, s. 18).  

Edellä esitetyn valossa ei ole yllättävää, että Bjola (2019, s. 14) toteaa, että 
intellektuaalisesti refleksiivinen kontrolli liittyy läheisesti hobbesilaiseen tradi-
tioon, joka näkee valtioiden välisen toiminnan melko synkässä valossa. Tästä 
voi seurata se, että refleksiivistä kontrollia suosiva osapuoli voi virheellisesti 
tulkita vastapuolen positiivisetkin diplomaattiset lähentymisyritykset strategi-
sen manipulaation tai harhautuksen yrityksiksi. 

2.3 Refleksiivisen kontrollin tavoite 

Refleksiivisen kontrollin tavoitteena on vastustajan tappio, joka saavutetaan 
kontrolloimalla tai vaikuttamalla hänen päätöksentekoprosessiinsa.  Refleksii-
vistä kontrollia voidaan siis, ainakin Thomasin mukaan, pitää eräänlaisena kor-
keataiteena, joka perustuu tarkkanäköiseen ymmärretykseen ja tietoon vasta-
puolen ajattelua ja psykologiaa, kyvykkyyksiä, sotahistoriaa ja määrätyn kon-
fliktin syntyhistoriaa koskien. (Thomas, 2002, s. 66.) Refleksiivisen kontrollin 
toisena päätavoitteena voidaan myös pitää riskien vähentämistä ja tilanteiden 
ennakoitavuuden parantamista päätöksenteon näkökulmasta (Chotikul, 1986, s. 
75-76).  

Vastustajaan kohdistuva kontrolli realisoituu toteuttamalla sarja toimenpi-
teitä, jotka liittyvät toisiinsa ajan, päämäärän ja paikan osalta, jotka pakottavat 
vastustajan päätöksentekijät hylkäämään alkuperäisen suunnitelmansa, teke-
mään epäedullisia päätöksiä tai reagoimaan epäedullisesti. Refleksiivisen kont-
rollin menestyksekkään käytön mahdollisuus kasvaa, mikäli vastustajan alku-
peräinen suunnitelma tunnetaan, jolloin kontrolloivan puolen on helpompaa 
pakottaa vastapuoli haluttuihin päätöksiin käyttämällä refleksiivisen kontrollin 
metodeja, kuten pelottelua, harhauttamista, disinformaatiota tai yllätystä. 
(Thomas, 2002, s. 66.) 

Edellä esitetyn perusteella voin tiivistetysti todeta, että refleksiivinen 
kontrolli pyrkii päämääräänsä, eli vastustajan päätöksentekoprosessiin vaikut-
tamiseen, sekä tuntemalla tuon prosessin ja sen osapuolet että vaikuttamalla 
heihin joukolla erilaisia toimenpiteitä. Menestyksekäs kontrollointi vaatii ym-
märrystä ihmisen toiminnasta yleensä ja vastapuolen psykologiasta erityisesti. 
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Tässä luvussa käsittelen tutkimuksen tavoitetta ja toteutusta. Ensimmäiseksi 
selostan tutkimuksen tavoitteen. Toiseksi esittelen valitun tutkimusmenetelmän, 
systemaattisen kirjallisuuskatsauksen, ja perustelen menetelmävalinnan. Kol-
manneksi selostan tutkimuksen toteutuksen ja kulun. 

3.1 Tutkimuksen tavoite 

Tutkielmassa tutkimustavoitteeni on kartoittaa refleksiivistä kontrollia koske-
van tutkimuksellisen ymmärryksen tämänhetkistä tilaa. Tutkielma pyrkii vas-
taamaan tutkimuskysymykseen: 

 
Mitä refleksiivisestä kontrollista tiedetään? 
 
Tutkimuskysymyksen päämääränä on toisin sanoen luoda yleiskuva ref-

leksiivisen kontrollin tutkimuksen tilaa koskien. Tavoitteenani on jäsentää ja 
syntetisoida olemassa olevaa tietoa. Tutkimuksessa rajoitun tarkastelemaan 
suomen- ja englanninkielisiä lähteitä kielelliseen osaamiseeni liittyvistä rajoi-
tuksista johtuen. Tätä ei kuitenkaan välttämättä ole pidettävä ongelmana. Lie-
nee hyödyllistä selvittää, mitä nimenomaan läntisissä, eli englannin- ja suo-
menkielisissä konteksteissa tiedetään ja on kirjoitettu refleksiivisestä kontrollis-
ta. Näin voidaan saada ymmärrys tuon tiedon nykytilasta ja kenties havaita 
ymmärryksessä mahdollisesti olevia aukkoja. 

3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
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3.2 Tutkimuksen toteutus 

3.2.1 Systemaattinen kirjallisuuskatsaus menetelmänä 

Toteutin tutkimuksen systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Systemaattinen 
kirjallisuuskatsaus on metodi, jolla voidaan paikallistaa, arvioida ja syntetisoida 
olemassa olevaa tutkimusta (Petticrew, 2001, s. 98) sekä luoda yleiskatsaus jo-
honkin ongelmaan, diskurssiin tai aihepiiriin liittyen (Kallio, 2006, s. 26). Ky-

seessä on systemaattinen, eksplisiittinen ja toistettavissa oleva metodi (Fink, 
2010, s. 3). Systemaattista kirjallisuuskatsausta tekevä tutkija käy läpi suuren 
tutkimusmateriaalimäärän ja asettaa sen sekä historialliseen että tieteenalansa 
kannalta relevanttiin kontekstiin (Salminen, 2011, 9). Systemaattinen kirjalli-
suuskatsaus on tehokasta tapa tiivistää tutkimuksien tuloksia ja selvittää niiden 
johdonmukaisuutta. Lisäksi sen avulla voidaan havaita uusia tutkimuksellisia 
tarpeita tai puutteita. (Salminen, 2011, 9.) 

Tutkimukselliseksi menetelmäksi systemaattinen kirjallisuuskatsaus vali-
koitui tutkimukseni luonteen vuoksi, jossa tavoitteena on refleksiivistä kontrol-
lia koskevan tietämyksen kartoittaminen. Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen 
luoma mahdollisuus koota, arvioida ja syntetisoida tutkimuksia antaa mene-
telmällisen tavan vastata tutkimuskysymykseen (Petticrew, 2001, s. 98). Nouda-
tan tutkielmassani Finkin (2010, s. 5) esittelemää seitsenvaiheista kirjallisuus-
katsauksen mallia, jonka esittelen alla. 

Ensimmäiseksi valitaan tutkimuskysymys. Kysymyksen tulee olla tarkasti 
laadittu, sillä se ohjaa katsausta. Toiseksi valitaan tietokannat, joista haku teh-
dään. Tietokannalla tarkoitetaan artikkeleista, kirjoista ja raporteista koostuvaa 
kokoelmaa, josta voidaan saada tietoa tutkimuskysymykseen vastaamiseksi. 
Kolmanneksi valitaan hakutermit. Hakutermeillä viitataan niihin sanoihin, joi-
hin perustuen sopivaa materiaalia etsitään. (Fink, 2010, s. 5.) 

Tämän jälkeen aletaan seuloa saatuja tuloksia. Neljännessä vaiheessa ote-
taan käyttöön käytännölliset seulontakriteerit. Käytännöllisillä seulontakritee-
reillä pyritään poistamaan tuloksista epärelevantti materiaali esimerkiksi julkai-
sukieleen ja vuoteen perustuen. Tämän jälkeinen viides vaihe koskee metodo-
logisten kriteerien käyttämistä, millä viitataan kriteereihin, joilla arvioidaan 
tutkimusten tieteellistä tasoa. (Fink, 2010, s. 5.) 

Kuudennessa vaiheessa suoritetaan itse kirjallisuuskatsaus. Katsauksessa 
tulee käyttää standardoitua työskentelytapaa tiedon keräämiseksi materiaalista. 
Viimeisessä vaiheessa tulokset syntetisoidaan. Syntetisointi voidaan toteuttaa 
joko kuvailevana tai meta-analyysinä. Kuvaileva synteesi on katsauksen tulos-

ten tulkinta perustuen tekijän kokemukseen ja kerätyn aineiston laatuun. Meta-
analyysi puolestaan käyttää tilastollisia menetelmiä tutkimusten tulosten yhdis-
tämiseksi. (Fink, 2010, s. 5.) 
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KUVIO 3. Kirjallisuuskatsauksen vaiheet Salmista (2011, s. 11) mukaillen. 

3.2.2 Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen protokolla ja kriteerit 

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus vaatii tuekseen protokollan, jossa edeltä kä-
sin kuvataan käytettävä prosessi ja siihen sisältyvät metodit (Petticrew ja Ro-
berts, 2006, s. 44). Protokollan tarkoituksena on varmistaa katsauksen syste-
maattisuus, parantaa sen läpinäkyvyyttä ja varmistaa, että katsaus vastaa tut-
kimuskysymykseen täsmällisesti (Coren ja Fisher, 2006, s. 9). Protokolla sisältää 
sekä kuvauksen että perustelun katsausta ohjaaville kysymyksille ja metodeille, 
sekä sille, miten katsauksessa haetaan, arvioidaan ja syntetisoidaan tutkimuksia. 
Systemaattisten kirjallisuuskatsausten protokollat voivat usein muuttua varsi-
naisen katsauksen aloittamisen jälkeen. (Petticrew ja Roberts, 2006, s. 44.) 

Protokollassa määritellään kriteerit sille, minkälaiset tutkimukset katsauk-
seen otetaan mukaan. Kriteerit perustuvat tutkimuskysymyksen asetteluun, 
ohjaavat katsausta ja pitävät sen kohdistettuna relevantteihin tutkimuksiin. 
(Aveyard, 2010, s. 71). Tässä tutkielmassa keskityn tutkimuksiin, jotka käsitte-
levät refleksiivistä kontrollia, joihin on pääsy yliopiston käytössä olevien tieto-
kantojen kautta ja jotka on kirjoitettu englannin- tai suomenkielellä. Hyödyn-
nettävien tutkimusten tulee olla joko ilmestynyt vertaisarvioidussa tiedejulkai-
sussa tai niiden on oltava akateemisen tason tutkimusta tekevän tahon (esimer-
kiksi Suomessa Maanpuolustuskorkeakoulun) julkaisemia tutkimuksia. Kritee-
rien valintaa kohdallani ohjasi tarve varmistaa mahdollisimman kattavan ja 
laadukkaan materiaalin saaminen käyttöön. 

3.2.3 Tietokantojen valitseminen ja hakutermien määrittely 

Valitsin tutkimukseeni seuraavat tietokannat: 
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• Scopus 

• Military Database 

• JSTOR 

• ScienceDirect 

• Doria.fi 

• JYKDOK (Jyväskylän yliopiston kirjaston tietokanta) 
 
Tietokantojen valintaan vaikutti vahvasti tarpeeni saada käyttöön mahdolli-
simman laaja-alainen ja monitieteinen hakemisto kattavan yleiskuvan saa-
miseksi. Refleksiivinen kontrolli on tutkimusaiheena melko pienen yleisön 
kiinnostuksen kohteena, joten laaja-alaisuuden painottamisella pyrin varmis-
tamaan tarpeeksi suuren aineiston kokoamisen mahdollistamisen. Tietokan-
noista Doria ja JYKDOK edustavat englannin ohella myös suomenkielistä tut-
kimuskirjallisuutta. Muissa tietokannoissa julkaisujen kielenä on englanti. 

Toteutin haun tietokannoista käyttämällä seuraavia hakutermejä: 
 
”reflexive control” (kaikissa tietokannoissa) 
”refleksiivinen kontrolli” (ainoastaan Doriassa ja JYKDOKissa) 
 

Kirjoitin hakutermit lainausmerkkeineen, jotta hakukoneet ymmärtäisivät 
haettavan nimenomaan kahdesta sanasta koostuvaa termiä. Katsoin hyvin yk-
sinkertaiset hakutermit tässä yhteydessä riittäviksi, sillä kohteena oleva aihepii-
ri, refleksiivinen kontrolli, tunnetaan nimenomaan tällä termillä englanninkieli-
sessä tutkimuskirjallisuudessa (ks. esim. Thomas, 2002), kuin myös vastaavasti 
suomeksi (ks. esim. Vasara, 2019). Boolen operaattoreita (kuten AND ja OR) ei 
tässä yhteydessä ollut tarvetta käyttää, sillä termi esiintyy tässä tutkimuksessa 
tarkoitetussa merkityksessä kahdesta sanasta koostuvana kokonaisuutena. 

3.2.4 Aineiston haku ja seulonta 

Suoritin ensimmäisen aineistohaun Scopus-tietokannassa käyttämällä edellä 
mainittua hakutermiä. Haku tuotti 108 viitettä. Kävin viitteet läpi sulkien otsi-
koiden ja tiivistelmien perusteella pois artikkelit, jotka eivät vastanneet tutki-
muskysymykseen. Seulonta karsi pois 97 viitettä. Poiskarsittujen joukossa oli 
tutkimuksia, jotka jo otsikon perusteella voitiin havaita epärelevanteiksi tie-
teenalansa perusteella. Karsin pois myös kaksi konferenssijulkaisua, kahteen 
kertaan hakutuloksissa esiintyvät tutkimukset, yhden venäjänkielisen tutki-
muksen, kaksi kirjaa ja yhden kirjan luvun, sekä yhden artikkelin, johon Jyväs-

kylän yliopistolla ei ole tarkasteluoikeutta. Scopus-tietokannasta jatkotarkaste-
luun valikoin näin perustein 11 viitettä. 

Toisen haun suoritin Military Database tietokannassa. Haku tuotti 94 vii-
tettä, joista karsin pois muut kuin englanninkieliset lähteet. Tämän jälkeen kä-
vin viitteet otsikko- ja tiivistelmätasolla läpi. Jatkotarkasteluun päätyi yhteensä 
25 viitettä.  
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Tein kolmannen haun JSTOR-tietokannassa, jossa haku tuotti 156 viitettä. 
Poistin viitteistä kaikki paitsi vertaisarvioidut tutkimukset ja tutkimusraportit. 
Jäljelle jääneelle joukolle suoritin otsikko- ja tiivistelmätason tarkastuksen, jonka 
perusteella jatkoanalyysiin valikoitui 53 viitettä. JSTOR-haku vaikutti palautta-
van eniten relevanttia materiaalia. 

Neljännen haun tein Science-Direct tietokannassa. ScienceDirect-
tietokannasta löytyi ”reflexive control”-hakutermillä 324 viitettä. Huomattavan 
suuren viitemäärän johdosta rajasin tuloksista pois neuro-, lääke- ja hammas-
lääketieteen sekä biokemian, molekyylibiologian, perinnöllisyystieteen ja ym-

päristötieteen tutkimusalueet, jolloin jäljelle jäi yhteensä 72 viitettä. Otsikoiden 
ja tiivistelmien tutkimisen jälkeen jatkoon päätyi kuitenkin vain kolme viitettä. 

Suoritin viidennen haun Doria-tietokannassa. Haku suomenkielisellä ter-
millä palautti 12 viitettä, joista otsikko- ja tiivistelmäseulonnan jälkeen jatkotar-
kasteluun päätyi kolme tutkimusta. Suoritin haun myös englanninkielisellä 
termillä, joka tuotti 14 viitettä. Näistä jatkoon otsikko- ja tiivistelmätarkastelun 
perusteella valikoitui kaksi viitettä. 

Kuudennen haun tein JYKDOKissa. Englanninkielisellä termillä haku pa-
lautti kolme viitettä, joista otsikkotason tarkastelun perusteella valitsin kaikki 
jatkoanalyysiin. Suomenkielinen termi ei tuottanut yhtään tulosta. 

Kuutta eri tietokantaa käyttäen tehdyt haut tuottivat yhteensä 100 jatko-
tarkasteluun kelpaavaa artikkelia tai tutkimusta. 

3.2.5 Aineiston kriittinen arviointi ja tarkempi rajaaminen 

Kuten edellä totesin kriittiseen arviointiin valikoin kaikkiaan 100 tutkimusta. 
Kriittisessä arvioinnissa pyrin selvittämään ensivaiheen seulan läpäisseiden 
artikkelien tarkemman soveltuvuuden tutkimuskysymykseen vastaamiseen. 

Lähemmässä tarkastelussa tutkin sitä, missä määrin valitut tutkimukset vasta-
sivat tutkielman tavoitteisiin, ovatko ne laadukkaita ja onko niiden sisältämä 
informaatio relevanttia kirjallisuuskatsauksen kannalta (Pettigrew ja Roberts, 
2006, s. 125-126). 

Kävin jokaisen tutkimuksen läpi ensiksi tiivistelmä- ja asiasanatasolla. Jo 
tässä vaiheessa pois karsiutui muutamia artikkeleita, jotka olivat läpäisseet en-
sivaiheen seulan, mutta joissa ei käsitelty refleksiivistä kontrollia relevantista 
näkökulmasta. Esimerkiksi Martinin, Fischerin, McMorran ja Smithin (2021) 
sekä Bialen ja Ottonellin (2019) artikkeleissa termi ”reflexive control” esiintyi, 
mutta täysin eri merkityksessä tai kontekstissa, kuin mikä on tutkielmani kan-
nalta relevanttia. Martinin ym. (2020) tutkimuksessa refleksiivinen kontrolli 
koski metakommunikaatiota poliittisessa narratiivissa, kun taas Biale ja Otto-
nelli (2019, 501) määrittelivät refleksiivisen kontrollin poliittisissa prosesseissa 
tapahtuvaksi äänestäjien harjoittamaksi kriittiseksi reflektioksi. Tässä vaiheessa 
karsin pois myös aineistossa kahteen kertaan esiintyneet tutkimukset. 

Tämän jälkeen järjestin tutkimukset taulukkoon ja jaottelin ne värikoo-
dauksella. Merkitsin punaisella ne tutkimukset, jotka eivät sisältäneet tutkiel-
man kannalta relevanttia tietoa. Vihreällä puolestaan merkitsin tutkimukset, 



19 

joiden lähestymistapa ja konteksti oli tutkielman kannalta tarkoituksenmukai-
nen. 

Suurin osa punaisella merkityistä artikkeleista sisälsi lyhyen maininnan 
refleksiivisestä kontrollista, mutta tutkimuksen pääpaino oli toisaalla. Useissa 
artikkeleissa refleksiivistä kontrollia käsiteltiin kapeasti joko osana informaa-
tiovaikuttamista (ks. esim. Kramer ja Sperenza, 2017) tai osana hybridisodan-
käyntiä (ks. esim. Whiter, 2016; Gunneriusson, 2021). Näissä artikkeleissa ref-
leksiivistä kontrollia ei kuitenkaan varsinaisesti tarkasteltu omana aihealuee-
naan, eikä niiden voitu katsoa vastaavan tutkielman tutkimuskysymykseen. 

Joissakin artikkeleissa termi vain mainittiin kertaalleen (ks. esim. Blank, 2017; 
Baptist ja Gluck, 2021) ilman, että olisi edes erikseen selostettu mitä termillä 
varsinaisesti tarkoitetaan. Analyysin perusteella minulle selvisi, että suuressa 
osassa kerättyä aineistoa viitataan refleksiiviseen kontrolliin, mutta loppujen 
lopuksi vain harvoissa varsinaisesti tutkitaan refleksiivistä kontrollia sinänsä tai 
sen käyttöä jossakin kontekstissa. Näin ollen jouduin rajaamaan aineistoa vielä 
huomattavasti. 

Tässä vaiheessa kävi selväksi, että aineiston tarkempi lukeminen paljasti 
useita relevantteja tutkimuksia, jotka eivät olleet käyneet ilmi tehdyissä tieto-
kantahauissa. Varsinkin Vasaran (2019) tutkimuksessa käytetty aineisto oli niin 
tärkeää, että katsoin perustelluksi poiketa käytetystä tutkimusmetodista, jotta 
merkityksellinen aineisto saataisiin mukaan. Laajensin tämän valinnan kosket-
tamaan myös Gilesin, Sherrin ja Seaboyerin (2018), sekä Thomasin (2011) tutki-
muksia näiden sisältämien arvokkaiden lähteiden takia.  

Kaikkiaan uusia lähteitä löytyi seuraavasti: Vasaran (2019) tutkimuksesta 
käyttöön päätyivät Blandyn (2009), Chotikulin (1986), Gilesin, Sherrin ja Sea-
boyerin (2018), Novikovin ja Chkhartishvilin (2014), sekä Thomasin (2002; 2011) 
tutkimukset. Gilesin, Sherrin ja Seaboyerin (2018) tutkimuksesta puolestaan 
valikoin tähän tutkielmaan mukaan Adamskyn (2015), Selhorstin (2016) ja 
Shemayevin (2007) tutkimukset. Thomasin vuoden 2005 tutkimus poimittiin 
hänen vuoden 2011 julkaisustaan. On huomattava, että kaksi mainitsemisenar-
voista tutkimusta, Lefebvre (1984) ja Reid (1987) jäivät tämän tutkielman ulko-
puolelle johtuen saatavuusongelmista. 

Alkuperäisen aineiston arvioinnissa 100 tutkimuksesta karsin pois kaikki-
aan 87 tutkimusta. Lisäsin kuitenkin uusia relevantteja tutkimuksia aineistoon 
edellä kuvatun mukaisesti yhteensä yhdeksän kappaletta. Lopulliseksi aineis-
toksi analyysiä varten muodostui täten 22 tutkimuksen kokonaisuus.  

3.2.6 Tutkimusaineiston analyysi 

Hyödynsin tutkielmassani sisällönanalyysiä aineiston järjestämisen apuväli-
neenä. Sisällönanalyysimenetelmällä voidaan analysoida dokumentteja objek-
tiivisesti ja systemaattisesti (Tuomi ja Sarajärvi, 2018, s. 117). Analyysin tarkoi-
tuksena on tuoda aineistoon selkeyttä ja tätä kautta tuottaa uutta tietoa tutkitta-
vaa asiaa koskien. Analyysin tavoitteena on tiivistää aineisto ilman, että kado-
tettaisiin sen sisältämää informaatiota. Uuden informaation luomiseen pyritään 
nimenomaan koostamalla hajanaisesta aineistosta selkeä ja mielekäs koko-
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naisuus. Analyysissä raakamateriaalista erotetaan tutkimusongelman kannalta 
olennainen aines. (Eskola ja Suoranta, 1998.) 

Aineiston analyysi perustuu loogiseen päättelyyn ja tulkintaan nojaavaan 
prosessiin, jossa aineisto ensin hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja koostetaan 
uudeksi loogiseksi kokonaisuudeksi. Sisällönanalyysillä voidaan aineisto kui-
tenkin ainoastaan järjestää johtopäätösten tekoa varten ja varsinaiset johtopää-
tökset muodostetaan järjestellyn aineiston perusteella. Järjestely on siis ainoas-
taan apukeino tutkimusten tiivistämiseen ja tarkastelemiseen, ei varsinainen 
analyysin väline. (Tuomi ja Sarajärvi, 2018, s. 122, 138-140.)  

Analyysin aluksi luin tutkimukset uudestaan ja tiivistin tärkeimmät tiedot 
taulukkoon (liite 1) analyysin helpottamiseksi. Taulukossa luetellaan tekijöiden 
nimet, julkaisuvuosi, tutkimuksen nimi, julkaisulähde, tutkimuksen tarkoitus ja 
tärkeimmät tulokset, sekä arvio tutkimuksesta. 

Tutkimusten tarkistelun ja järjestämisen yhteydessä kävi ilmi, että 13 tut-
kimusta, tai hieman alle 60% koko tutkimusaineistosta, oli kirjoitettu vuonna 
2015 tai sen jälkeen. Toisin sanoen koko aineiston kattaman aikajakson 1986-
2021 osalta viimeisen kuuden vuoden aikana on tuotettu reilusti yli puolet kai-
kesta tutkimuksesta. Selittävänä tekijänä tälle on hyvin suurella varmuudella 
ollut Ukrainan sodan puhkeaminen vuonna 2014, johon liittyvää refleksiivisen 
kontrollin käyttöä on käsitelty useammassa artikkelissa (ks. esim. Gerasymchuk, 
2017; Hosaka, 2019a). Käytettyjen tutkimusten julkaisuvuodet on listattu tau-
lukkoon 1. 

TAULUKKO 1 Aineiston tutkimusten julkaisuvuodet. 

Julkaisuvuosi Lukumäärä 

2021 2 
2019 4 
2018 1 
2017 2 
2016 2 
2015 2 
2014 1 
2012 1 
2011 1 
2010 1 
2009 1 
2005 1 
2004 1 
2002 1 
1986 1 

Yhteensä 22 

 
Refleksiivistä kontrollia on toki tutkittu myös ennen Ukrainan sotaa (ks. 

esim. Chotikul, 1986; Thomas, 2004), mutta Ukrainan sota ja Venäjän sotilaalli-
nen aktivoituminen näyttävät valikoituneitten artikkelien perusteella antaneen 
länsimaiselle refleksiivisen kontrollin tutkimukselle aivan uudenlaista nostetta. 
Refleksiivisestä kontrollista on kirjoitettu paitsi itsenäisenä kokonaisuutena (ks. 
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esim. Potirniche, 2019; Vasara, 2019), myös osana laajempia vaikuttamisoperaa-
tioita (Thomas, 2015) ja sitä käsitellään myös teoreettisena kehikkona, jonka 
avulla erilaisia informaatio- ja hybridisoperaatioita voidaan ymmärtää (ks. Ho-
saka, 2019a).  

Aineiston tutkimuksia on julkaistu yhdeksän tiedejulkaisun ja kuuden eri 
tutkimuslaitoksen toimesta. Tiedejulkaisuista eniten artikkeleita, kolme kappa-
letta, valikoitui Journal of Slavic Military Studies-julkaisusta. Tutkimuslaitoksista 
Maanpuolustuskorkeakoulu oli vahvimmin edustettuna neljällä tutkimuksella. 
On huomionarvoista, että Suomessa on selkeästi koettu aihetta kohtaan mielen-

kiintoa varsinkin viimeisimpinä vuosina. Tutkimusten julkaisut ja julkaisijat on 
listattu taulukkoon 2. 

TAULUKKO 2 Aineistossa esiintyvä julkaisut tai julkaisijat. 

Julkaisu tai julkaisija Lukumäärä 

Maanpuolustuskorkeakoulu 4 
Journal of Slavic Military Studies 3 
Journal of Information Warfare 2 
Foreign Military Studies Office 2 
Advances in Systems Science and Application 1 
Defence Academy of the United Kingdom 1 
Information & Security. An International Journal 1 
Institut Francais des Relations Internationales 1 
International Issues & Slovak Foreign Policy Affairs 1 
Journal of Defense Modeling and Simulation: Applications, Methodology, 
Technology 

1 

Militaire Spectator 1 
Naval Postgraduate School 1 
Reflexive Processes and Control 1 
Royal Military College of Canada 1 
Strategic Impact 1 
Yhteensä 22 

 
Jaottelin valikoituneiden tutkimusten näkökulmat refleksiiviseen kontrol-

liin neljään yksinkertaistettuun, mutta käyttökelpoiseen luokkaan: refleksiivi-

sen kontrollin teoriaa koskevat tutkimukset, refleksiivisen kontrollin käyttöta-
paukset, refleksiivisen kontrollin mahdolliset uudet sovellukset, sekä laajemmat 
aihetta koskevat katsaukset. Tutkimukset eivät täysin puhtaasti noudata tätä 
jaottelua, mutta jaottelu antaa kuitenkin kuvan siitä, miten tutkimusten paino 
on jakaantunut. Käytännössä kaikissa refleksiivisen kontrollin teoriaa koskevis-
sa artikkeleissa puhutaan samalla ainakin joistakin käyttötapauksista (ks. esim. 
Thomas, 2004) ja kaikissa refleksiivisen kontrollin historiallisia käyttötapauksia 
käsittelevissä artikkeleissa esitellään myös jonkin verran (Yang, 2019) tai jopa 
kehitellään (Thomas, 2015) aihealueen teoriaa. Laajemmat katsaukset (esim.  
Thomas, 2011; Giles, Sherr ja Seaboyer, 2018; Vasara, 2019) yhdistelevät näitä 
kaikkia näkökohtia ja pyrkivät antamaan kokonaisvaltaisen kuvan itse aihealu-
eesta kuin myös sen historiallisesta soveltamisesta.  Taulukossa 3 esittelen tut-
kimusten jakaantumisen näiden luokkien kesken. 
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TAULUKKO 3 Aineiston tutkimukselliset näkökulmat. 

Tutkimuksellinen näkökulma Lukumäärä 

Refleksiivisen kontrollin teoria 10 
Refleksiivisen kontrollin käyttötapaukset 7 
Refleksiivisen kontrollin mahdolliset uudet sovellukset 1 
Laajemmat katsaukset 4 
Yhteensä 22 
 

3.3 Aineiston teemoittelu 

Sisällönanalyysin jälkeen kävin aineistoa uudestaan läpi pyrkien etsimään siitä 
esiin nousevia keskeisiä teemoja, joita tutkimuksissa oli käsitelty. Teemoittelin 
aineiston siten, että teemojen sisään voitiin tiivistää tutkimuksissa esiintyvät 
näkökohdat. Teemoittelu tarkoittaa luokittelun kaltaista lähestymistapaa, jossa 
korostuu, mitä kustakin teemasta eli aiheesta on sanottu. Laadullinen aineisto 
pilkotaan ja ryhmitellään erilaisten aihepiirien mukaan, jotta aineistosta voi-
daan etsiä jotain tiettyä aihetta koskevia näkemyksiä. (Tuomi ja Sarajärvi, 2018, 
s. 105, 107.) 

Aineiston teemoittelussa keskeisessä roolissa olivat asiasanat, joiden avul-
la kykenin muodostamaan teemallisia kokonaisuuksia, joihin saatoin jakaa ref-
leksiivistä kontrollia koskevan tutkimustiedon. Näitä asiasanoja yhteen kokoa-
malla muodostin kahdeksan teemaa, jotka jaottelin alateemoihin suuremman 
tarkkuuden saavuttamiseksi. Katsoin teemojen suhteellisen suuren määrän pe-
rustelluksi, jotta kykenisin antamaan refleksiivistä kontrollia koskevasta tutki-

muksesta systemaattisen ja jäsennellyn kuvan. Teemoittelu on esitetty kuviossa 
4. 
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KUVIO 4 Aineiston teemoittelu asiasanojen perusteella. 

Teemat ovat osittain päällekkäisiä, mutta kuitenkin heijastelevat niitä lin-
joja, joiden mukaan tutkimusten sisällön voidaan katsoa jakaantuvan. Useam-
paa tutkimusta käsitellään eri teemojen alla, sillä tutkimukset kattavat useissa 
tapauksissa eri aihealueita, jolloin niiden lokeroiminen vain yhden teeman alle 
vähentää niiden tuomaa informaatioarvoa. Tässä vaiheessa huomautan, että 
vaikka refleksiivisen kontrollin informaatioulottuvuus selkeästi erottui erillise-
nä teemanaan (ks. kuvio 4), sijoitin sen kuitenkin refleksiivisen kontrollin me-
todien alle alateemaksi. Tämä johtuu siitä, että informaation manipulointi on 
eräs refleksiivisen kontrollin tärkeimmistä metodeista.  

Esittelen kahdessa seuraavassa pääluvussa tutkimuksen tulokset, eli ai-
neiston perusteella muodostetut pääteemat sisältöineen. Luvussa neljä tarkaste-
len refleksiivisen kontrollin syntymisen kontekstia, refleksiivinen kontrollin 
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syntymistä, refleksiivisen kontrollin prosessia sekä refleksiivisen kontrollin 
psykologista ulottuvuutta. Luvussa viisi puolestaan käsittelen refleksiivisen 
kontrollin metodeja, refleksiivistä kontrollia politiikan välineenä, refleksiivisen 
kontrollin tunnistettuja soveltamistapauksia ja refleksiivisen kontrollin kritiik-
kiä. 

Hienojakoinen jaottelu alalukuihin on mielestäni perustelut, sillä refleksii-
vistä kontrollia koskeva ymmärrys vaikuttaa ainakin omasta näkökulmastani 
ajoittain hajanaiselta ja työssäni käyttämäni tutkimusmetodi, systemaattinen 
kirjallisuuskatsaus, on suuntautunut nimenomaan tutkittavaa asiaa koskevan 

tiedon jäsentämiseen ja järjestämiseen. Täten kerätyn ja järjestellyn tiedon esit-
täminen hienojakoisesti lajiteltuna edustaa panostani refleksiivistä kontrollia 
koskevan tiedon hajanaisuuden vähentämisen edistämiseen. 
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Tähän lukuun olen koonnut systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusteella 
jäsentämääni tutkimustietoa, joka koskee erityisesti refleksiivisen kontrollin 
teoreettisia ja historiallisia elementtejä. Luvussa luon katsauksen refleksiivisen 
kontrollin synnyn kontekstiin, sen muotoutumiseen omaksi 
tutkimusalueekseen, sekä refleksiivisen kontrollin soveltamisen teoriaan ja sen 
psykologiseen ulottuvuuteen. Luku painottuu teoreettisiin näkökohtiin, jotka 
valottavat refleksiivisen kontrollin taustoja ja niitä oletuksia, joiden varaan 
refleksiivinen kontrolli rakentuu. Alle olevaan taulukkoon 4 olen koonnut 
kirjallisuuskatsauksen kaikkein keskeisimmät huomiot, joita käsitellään 
luvuissa neljä ja viisi. 

Taulukko 4 Systemaattisen kirjallisuuskatsauksen keskeisten huomioiden tiivis esitys. 

Teema Keskeiset huomiot 

Refleksiivisen kontrollin 
kulttuurinen ja intellektuaa-
linen tausta 
 

• Valdimir Lefebvren 1960-luvulla Neuvostoliitossa 
kehittämä käsite päätöksenteon mallintamiseen 
(Vasara, 2019, s. 59-60). 

• Refleksiivinen kontrolli otti huomattavissa määrin 
vaikutteita marxilais-leninistisestä ideologiasta, 
systeemiajattelusta ja kybernetiikasta (Chotikul, 
1986, s. 29-30, 39).  
 

Refleksiivisen kontrollin 
syntyminen 
 

• Neuvostoliitossa oli tarve metodologialle, joka 
mahdollistaisi tieteidenvälisen tutkimuksen kon-
fliktin mallintamisessa (Shemayev, 2007, s. 31).  

• Toisen maailmansodan virheiden myötä syntynyt 
halu siirtää päätöksentekoa kvantitatiivisempaan 
suuntaan (Chotikul, 1986, s. 84).  

• Venäläisessä sotilasajattelussa korostuva pitem-
män aikavälin suunnittelu ja asioiden ennakointi 
oli sopiva konteksti, johon refleksiivinen kontrolli 
kykeni integroitumaan (Giles, Sherr ja Seaboyer, 
2018, s. 7). 

4 REFLEKSIIVISEN KONTROLLIN HISTORIA JA 
TEORIA 



26 

                       (jatkuu) 
Taulukko 4 (jatkuu) 
 
Refleksiivisen kontrollin 
prosessi 
 

• Refleksiivistä kontrollia hyödyntävän toiminnan 
lähtöpisteenä on se päätös, johon vastapuoli halu-
taan ohjata (Giles, Sherr ja Seaboyer, 2018, s. 7). 

• Haluttu päämäärä ja vastapuolta koskeva tunte-
mus sanelevat käytettävät refleksiivisen kontrollin 
metodit (Thomas, 2002, s. 86; Blandy, 2009, s. 2). 

• Refleksiivisen kontrollin prosessissa hyödynnetään 
vastapuolen persoonallisuutta, psykologiaa, mo-
raalia ja muita piirteitä koskevaa tietoa tämän pää-
töksentekoon vaikuttamiseksi (Thomas, 2005, s. 
252). 

• Refleksiivistä kontrollia voidaan soveltaa sotilas-
kontekstin lisäksi myös laajemmin vastustajan tai 
omaan yhteiskuntaan vaikuttamiseksi (Giles, Sher 
ja Seaboyer, 2018, s. 7-8). 
 

Refleksiivisen kontrollin 
psykologinen ulottuvuus 
 

• Refleksiivisen kontrollin käytön ja metodien valin-
nan tulee aina perustua vastustajan ajatusproses-
sien ja peruspsykologian välisen yhteisvaikutuk-
sen tuntemiseen (Thomas, 2002, s. 66).  

• Pyrkimyksenä on tunnistaa vastapuolta ohjaavan 
kognitiivisen suodattimen heikot kohdat ja hyö-
dyntää niitä (Thomas, 2004, s. 241, 243).  

• Vastustajalle voidaan tarjota useita ”todellisuuk-
sia”, joita voidaan manipuloida päämäärän kan-
nalta edullisella tavalla (Thomas, 2015, s. 456-457). 

 
Refleksiivisen kontrollin 
metodit 
 

• Refleksiivisen kontrollin metodien voidaan katsoa 
sisältävän disinformaation hyödyntämisen (Giles, 
Sherr ja Seaboyer, 2018, s. 5), harhauttamisen 
(Thomas, 2005, s. 249), informaatiolla tapahtuvan 
ylikuormittamisen ja suggeroinnin (Thomas, 2011, 
s. 96-97), päätöksentekoajan manipulaation (Tho-
mas, 2004, s. 245), vastapuolen informaatioresurs-
seihin vaikuttamisen (Thomas, 2002, s. 63), vasta-
puolen päätöksenteon algoritmeihin vaikuttamisen 
(Thomas, 2004, s. 245), sekä voimalla painostami-
sen (Thomas, 2004, s. 244-245). 
 

 
Refleksiivinen kontrolli poli-
tiikan välineenä 
 

• Refleksiivinen kontrolli soveltuu sosiaalisten pro-
sessien, järjestelmien ja niihin kuuluvien päätök-
sentekoon liittyvien toimintojen mallintamiseen 
sekä niihin vaikuttamiseen (Thomas, 2002, s. 69). 

• Refleksiivistä kontrollia voidaan soveltaa niin ul-
ko- kuin myös sisäpolitiikkaan (Thomas, 2004, s. 
238-239). 

• Refleksiivinen kontrolli soveltuu myös vastapuo-
len sisäpolitiikkaan vaikuttamiseen (Yang, 2019). 
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                    (jatkuu) 
 

Taulukko 4 (jatkuu) 
 
Refleksiivisen kontrollin 
soveltamistapaukset 
 

• Tutkimuskirjallisuudessa refleksiivisen kontrollin 
käyttöä on kyetty havainnoimaan useissa tapauk-
sissa: osana Neuvostoliiton ydinasevarustelua 
(Thomas, 2004, s. 253), vuoden 1993 Venäjän Val-
koisen talon valtauksen ratkaisemisen yhteydessä 
(Thomas, 2004, s. 252-253), Venäjän hyökätessä 
Ukrainaan vuonna 2014 (Hosaka, 2019a; Tuomi, 
2021), Beslanin koulukaappauksen yhteydessä 
(Berger, 2010, s. 88-89), Venäjän hyökkäyksessä 
Georgiaan vuonna 2008 (Berger, 2010, s. 135), sekä 
Israelin iskiessä Hamasia vastaan vuonna 2008 (Sa-
ressalo, 2012, s. 29).  
 

Refleksiivisen kontrollin 
kritiikki 
 

• Harvalukuinen refleksiivisen kontrollin kritiikki 
on keskittynyt joko refleksiivisen kontrollin mal-
lien kyvyttömyyteen abstraktioina kuvata todelli-
suutta (Wallace, 2021) tai sitten lähinnä rajoittunut 
käsittelemään sen toteuttamistapojen realistisuutta 
(Vasara, 2019, s. 99). 

 

4.1 Refleksiivisen kontrollin kulttuurinen ja intellektuaalinen 
tausta 

Tähän teemaan valikoituneissa tutkimuksissa käsitellään refleksiivisen kontrol-
lin syntymisen kulttuuriseen ja intellektuaaliseen taustaan liittyviä tutkimuksia. 
Refleksiivisen kontrollin ymmärtämisen kannalta on keskeistä hahmottaa sen 
syntyyn johtaneet erilaiset kehityskulut, jotka muodostivat kontekstin, jossa 
refleksiivinen kontrolli saattoi kehittyä. Refleksiivisen kontrollin kehitys on jaet-
tu alateemoihin kulttuurinen konteksti ja intellektuaalinen konteksti. 

4.1.1 Kulttuurinen konteksti 

Refleksiivisen kontrollin synty on sidoksissa Venäjän historialliseen ja sosiaali-
seen taustaan. Läpi Venäjän historian kontrolli on ollut hallitsijoiden pääasialli-
sena huolenaiheena. Venäläiset historiallisesti elivät pääosin tiiviissä kyläyhtei-
söissä, jotka olivat ikään kuin miniatyyrisiä totalitaarisia yhteiskuntia, joissa 
kylän johtajaa oli toteltava kyselemättä. Tämän lisäksi valtaosa venäläisistä eli 
ankarien luonnonolosuhteiden armoilla, jotka yhdessä kyläyhteisöjen käytän-
teiden kanssa auttoivat luomaan niitä psykologisia ja sosiaalisia olosuhteita, 
joiden yhteisvaikutuksesta absoluuttisen valtiovallan luominen tuli mahdol-
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liseksi. Tällainen valtiojärjestely vaati kuitenkin valtansa toteutumisen varmis-
tamiseksi voimakeinoja ja valvontaa hyödyntävän turvallisuuskoneiston luomi-
sen. (Chotikul, 1986, s. 39; Potirniche, 2019, s. 51-52).  

Vahvan johtajan harjoittaman kontrollin hyväksymiseen lisäksi Venäjälle 
rakentui myös vähitellen myös salailun ja tiedon manipuloinnin perinne (ks. 
Potirniche, 2019, s. 51-54). Yhdessä nämä tekijät muokkasivat venäläistä kult-
tuuria suuntaan, jossa toisaalta kontrolli nähtiin äärimmäisen tärkeäksi tekijäksi, 
johon oli pyrittävä kaikin keinoin, ja toisaalta, jossa tiedon luonteeseen voitiin 
vaivattomasti liittää paitsi salaamisen, myös manipulaatioon, liittyvien toimen-

piteiden hyödyntämisen mahdollisuus. Näiden tekijöiden läsnäolo oli huomat-
tavan tärkeää refleksiivisen kontrollin muotoutumisen kannalta. 

4.1.2 Intellektuaalinen konteksti 

Historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden ohella refleksiivinen kontrolli otti 
voimakkaasti vaikutteita aikansa intellektuaalisista, myös ideologisista, suun-
tauksista. Erityisesti Neuvostoliiton virallisen ideologian, marxismi-leninismin, 
vaikutus näkyi useilla tavoin refleksiivisen kontrollin teoreettisessa kehittelyssä. 
Ensiksikin mainitun ideologian mukaan maailmaa hallitsevat dialektiset lait, 
joiden tunnistaminen ja seuraaminen on valtion tärkein tehtävä. Näiden lakien 
hallitsema materiaalinen maailma puolestaan heijastuu ihmisen tajuntaan ja 
vaikuttaa siihen. (Chotikul, 1986, s. 28-29.) Toisin sanoen dialektisten lakien 
tunteminen auttaa ymmärtämään myös ihmisen mielen toimintaa ja sen kont-
rolloimista. 

Neuvostoliiton ideologia ajoi maata yhä tiukempaan valtion harjoittamaan 
kontrolliin. Kasvavan kontrollin taustalla oli ymmärrys siitä, että sosialismin 
tuli hallita jokaista yhteiskunnallisen elämän osa-aluetta tieteen, eli viime kä-

dessä dialektiikan lakien, ohjaamana. (Chotikul, 1986, s. 28.) Valtiolla oli toisin 
sanoen oikea tieto siitä, miten ja mihin suuntaan maata tuli objektiivisten ja tie-
teellisten lakien mukaan kehittää ja tämä puolestaan vaati kaiken toiminnan 
alistamista valtiojohdolle. 

Kontrollintarve vastaavasti painotti suunnittelun ja ennakoinnin tärkeyttä, 
jotta halutut tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Käytännöllisellä tasolla tämä ilmeni 
talouden viisi- ja kymmenenvuotissuunnitelmina, sekä asevoimien kyberneetti-
senä lähestymistapana joukkojenhallintaan. (Chotikul, 1986, s. 29.)  

Kontrolli ja suunnittelun tarve eivät kuitenkaan olleet ainoat dialektisen 
materialismin luomat yhteiskunnallisen johtamisen tarpeet. Dialektinen lähes-
tymistapa pakotti tarkastelemaan asioita kokonaisvaltaisesti, systeemisesti. Dia-
lektisen ajattelun mukaan jokainen asia vaikuttaa jokaiseen toiseen asiaan dia-
lektiikan lakien raameissa: tämä asioiden välinen yhteys ja yhteen liittyneisyys 
sai Neuvostoliiton lähestymään suunnittelua ja kontrollia systeemisestä näkö-
kulmasta, ottaen huomioon kaikki komponentit, joilla voisi olla suora tai epä-
suora vaikutus muihin tutkittavan systeemin komponentteihin. Tästä syystä 
systeemiajattelu oli keskeisessä roolissa paitsi neuvostoajattelussa ja päätöksen-
teossa yleisesti, myös refleksiivisen kontrollin kehittymisen taustalla. (Chotikul, 
1986, s. 29-30.) Systeemiajattelu voidaan määritellä tieteelliseksi metodologiaksi 
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sekä sosiaaliseksi käytännöksi, jossa kohdetta tarkastellaan systeeminä, eli yh-
tenäisenä osien kokonaisuutena, sekä näiden välisinä suhteina ja yhteyksinä 
(Vasara, 2019, s. 15). 

Viimeinen keskeinen refleksiivisen kontrollin syntyyn vaikuttanut intel-
lektuaalinen tekijä oli kybernetiikka, josta aikanaan tuli Neuvostoliitossa ää-
rimmäisen vaikutusvaltainen tutkimusala. Neuvostoliitossa kybernetiikka oli 
ohjausprosesseja ja informaation välittämistä tutkiva tiede, jonka avulla tutkit-
tiin niin taloutta kuin politiikkaakin. Kybernetiikkaa alettiin soveltaa myös soti-
laallisiin tarkoituksiin erityisesti joukkojen johtamista koskien. (Vasara, 2019, s. 

26-34.) 

4.1.3 Yhteenveto 

Edellä esitetyn perusteella voidaan mielestäni perustellusti todeta, että reflek-
siivisen kontrollin syntymiseen vaikuttivat voimakkaasti sekä Venäjän historial-
liset ja kulttuuriset tekijät että Neuvostoliiton ideologiset ja intellektuaaliset 
suuntaukset. Erityisesti Neuvostoliiton muodostumisen myötä vallalle pääs-
seen marxistis-leninistisen ajattelun mukainen näkemys ulkomaailman heijas-
tumisesta ihmismieleen, sekä ideologian aiheuttama kontrollintarpeen koros-
tuminen ovat tärkeitä selittäviä tekijöitä refleksiivisen kontrollin idean taustalla. 
Samoin systeemiajattelu ja kybernetiikka loivat pohjaa ymmärrykselle vasta-
puolesta järjestelmänä, jota systeemisesti tarkastelemalla voidaan pyrkiä oh-
jaamaan ärsykkeitä välittämällä. 

4.2 Refleksiivisen kontrollin syntyminen 

Tässä teemassa käsitellään refleksiivisen kontrollin syntymisen ja muodostumi-
sen historiaa. Teemaan valitsemissani tutkimuksissa hahmotellaan sitä kehitys-
kulkua, jonka seurauksena refleksiivisestä kontrollista muotoutui itsenäinen 
tutkimusalansa. Teema on jaoteltu käsittelemään sekä refleksiivisen kontrollin 
muotoutumista että sen liitännäisyyksiä venäläis-neuvostoliittolaista sotilasajat-
telua koskien.  

4.2.1 Refleksiivisen kontrollin muotoutuminen omaksi tutkimusalakseen 

Refleksiivisen kontrollin kehittäjänä voidaan pitää neuvostoliittolaista, mutta 
sittemmin Yhdysvaltoihin siirtynyttä Vladimir Lefebvreä (1936-2020). Refleksii-
visen kontrollin kehittämisen taustalla vaikutti Lefebvren vuonna 1963 tekemä 
päätelmä, jonka mukaan sen hetkiset päätöksenteon mallinnusjärjestelmät eivät 
olleet tyydyttäviä: erityisesti peliteorian kyky simuloida todellisuutta oli hänen 
nähdäkseen vajavainen. Tutkimalla refleksiivisien pelien toimintaa Lefebvre 
päätyi esittämään mallinnusjärjestelmää, jossa vastustajan päätösten simulointi 
otettaisiin huomioon sen sijaan, että omat ja vastustajan päätökset pidettäisiin 
toisistaan erillisinä kokonaisuuksina. Indeksoivaa sijaintipohjaista mallintamis-
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ta hyödyntämällä Lefebvre esitti päätöksentekoprosessin elementit matemaatti-
sina symboleina ja itse prosessin matemaattisena iteratiivisena prosessina, mikä 
poisti luonnollisen kielen epätarkkuuden ja haasteet. Hän nimesi näin synty-
neet laskentakaavat refleksiivisiksi yhtälöiksi. (Lefebvre, 1967/2015; Vasara, 
2019, s. 3, 59-60.) 

Shemayevin (2007, s. 31) mukaan Lefebvren löydös tuli sopivaan aikaan: 
Neuvostoliitossa oli tarve luoda metodologia, joka mahdollistaisi tieteidenväli-
sen tutkimuksen konfliktien mallintamisessa. Lefebvren pääasiallinen saavutus 
oli siinä, että hän kykeni tuomaan refleksiiviseen kontrolliin johtavan ajattelun 

ulos silloisen ideologisoituneen filosofian piiristä ja soveltamaan sitä yleiseen 
systeemiteoriaan. 

Joskin aluksi Neuvostoliiton tiedeyhteisö pyrkikin hylkäämään Lefebvren 
ideat (Shemayev, 2007, s. 31), hänen lähestymistapansa alkoi vähitellen herättää 
innostusta ja kiinnostusta: refleksiivistä kontrollia alettiin tutkia 1960-luvulla 
laajemmin. Varsinkin asevoimat huomasivat käsitteen luomat mahdollisuudet. 
Refleksiivinen kontrolli muutti sitä, miten konflikteja tarkasteltiin: siirryttiin 
kahden vastakkaisen systeemin vuorovaikutuksesta päätöksentekoprosessien 
välisen vuorovaikutuksen tarkasteluun refleksiivisenä toimintana, jossa vasta-
puolet tekevät päätöksiä mallintamalla omaa ja vastustajan päätöksentekoa. 
(Vasara, 2019, s. 60.) Asevoimien kiinnostusta refleksiivistä kontrollia kohtaan 
lisäsi myös toisen maailmansodan ja sen virheiden myötä syntynyt halu siirtää 
sotilaallinen päätöksenteko pois taiteen ja intuition piiristä kvantitatiivisem-
paan suuntaan (Chotikul, 1986, s. 84). Myös strategista yllätystä korostanut soti-
laallinen ajattelu osaltaan loi pohjaa refleksiivisen kontrollin käyttöönotolle (Gi-
les, Sherr ja Seaboyer, 2018, s. 9). 

4.2.2 Refleksiivinen kontrolli ja venäläinen sotilasajattelu 

Refleksiivinen kontrolli sijaitsee loogisessa jatkumossa venäläisessä sotilasajat-
telussa. Perinteisesti venäläinen sotilaallinen ajattelu tarkistelee asioita pidem-
mällä aikavälillä kuin läntinen vastinparinsa. Tämän taustalla on ajatus siitä, 
että asioiden ennakoiminen on tarkoittaa myös niiden kontrollointia. (Giles, 
Sherr ja Seaboyer, 2018, s. 7.)  

Vaikka edellä esitetyt asiat liittyvät vahvasti sekä Venäjän että Neuvosto-
liiton kontekstiin, tulee refleksiivinen kontrolli ymmärtää ennen kaikkea neu-
vostoliittolaisena perintönä, jonka Venäjän valtiojohto on uudelleenmobilisoi-
nut käyttöönsä. Gerasymchuk (2017) tarkastelee Venäjän hybridisotatoimia 
toimia Ukrainassa ja osoittaa tutkimuksessaan, että hybridisodankäynnin inst-
rumentit, joissa refleksiivinen kontrolli esittää keskeistä osaa, periytyvät jo 
Neuvostoliiton ajoilta. Gerasymchuk toteaakin, että näin Venäjä on vain ottanut 
käyttöön koeteltuja ja hyviksi havaittuja neuvostokeinoja ja soveltanut uuteen 
geopoliittiseen todellisuuteen. Hän kykenee yhdistämään refleksiivisen kontrol-
lin historialliseen jatkumoon Venäjän modernin hybridisodankäynnin kanssa. 
Hybridisodankäynnissä Gerasymchuk kykenee tunnistaman useita refleksiivi-
selle kontrollille tyypillisiä piirteitä, osoittaen siten, että konsepti on edelleen 
käytössä. 
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4.2.3 Yhteenveto 

Tarkastelun perusteella voidaan nähdäkseni todeta, että refleksiivinen kontrolli 
paitsi nousi aikansa intellektuaalisesta ilmapiiristä, myös vastasi ajankohtansa 
tarpeisiin. Hyödyntämällä refleksiivistä kontrollia voitiin konflikteja mallintaa 
uudella tavalla ja samalla siirtää niitä koskevaa päätöksentekoa kvantitatiivi-
sempaan suuntaan. Refleksiivinen kontrolli tuli omaksutuksi Neuvostoliitossa 
sotilaskäyttöön ja on edelleen käytössä Venäjän asevoimissa. 

4.3 Refleksiivisen kontrollin prosessi 

Tämän teeman tutkimusten kautta tarkastelen refleksiivisen kontrollin proses-
sia. Prosessilla tässä yhteydessä viitataan teoreettiseen ymmärrykseen siitä, mi-
ten refleksiivistä kontrollia voitaisiin tai tulisi soveltaa käytännön tilanteissa. 
Olen jakanut tämän alaluvun teemat kahteen osaan, joista ensimmäisessä käsit-
telen refleksiivisen kontrollin prosessin yleisiä lähtökohtia ja toisessa prosessin 
soveltamisen teoriaa. 

4.3.1 Prosessin yleiset lähtökohdat 

Thomas (2005, s. 252) esittää, että refleksiivisen kontrollin prosessissa käytetään 
hyödyksi moraalisia, psykologisia ja muita tekijöitä, kuten myös vastapuolen 
komentajan persoonallisuuteen liittyviä piirteitä. Tästä syystä vastustajan pää-
töksentekijöiden elämät ja psykologiset vajavaisuudet on tunnettava hyvin 
(Thomas, 2002, s. 64). Shemayev (2007, s. 35) toteaakin, että psykologisten teki-
jöiden huomioiminen on refleksiivisessä kontrollissa keskeistä, sillä prosessissa 
pyritään vaikuttamaan mielessä oleviin päätöksenteon malleihin. Refleksiivinen 
kontrolli on universaali malli siinä mielessä, että sen on tarkoitettu toimivan 
kaikilla tasoilla riippumatta siitä, onko vaikutuksen kohteen toisen valtion 
päämies, parlamentti tai sotilasyksikön komentaja (Vasara, 2019, s. 98). 

Konfliktissa, jossa refleksiivistä kontrollia käytetään, sillä osapuolella, joka 
parhaiten kykenee imitoimaan vastapuolen ajatuksia tai ennakoimaan sen käy-
töstä, on parhaat menestymisen edellytykset (Thomas, 2005, s. 252.). Hieman 
toisin muotoiltuna voidaan sanoa, että refleksiivisessä kontrollissa kaksi vas-
takkaista reflektiivistä systeemiä pyrkivät toista systeemiä korkeampaan reflek-
tioon asteeseen, jolloin alemman reflektioasteen systeemi on reagoivassa ase-
massa, eikä kykene hahmottamaan vastapuolen toiminnan todellisia päämääriä 
(Vasara, 2019, s. 54). Kyky refleksiivisyyteen riippuu monista tekijöistä, joista 
tärkeimmät liittyvät analyyttisen hahmottamiskyvyn kehittyneisyyteen, koulu-
tuksen tasoon ja kokemukseen sekä vastustajaa koskevan tiedon laajuuteen 
(Thomas, 2005, s. 252). 

Refleksiivisen kontrollin käyttöä koskien voidaan Thomasin (2011, s. 97) 
mukaan tehdä seuraavat yleiset huomiot: 
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1. Kyseessä on päämääräorientoitunut prosessi, joka vaatii täydelli-
sen kuvan kaikista tarvittavista refleksiivisen kontrollin toimenpi-
teistä. 
 

2. Prosessissa vaaditaan suunnitelmien toimeenpano, joka antaa 
tarpeeksi kattavan kuvan päätöksentekijöiden älyllisestä potenti-
aalista, erityisesti, kun olosuhteet määräytyvät globaalin infor-
maatiotilan mukaan. 

 

3. Tavoitteiden, tehtävän, paikan, ajan ja metodien yhteensopivuus 
refleksiivisen kontrollin prosessissa on huomioitava. 

 
4. Molempien osapuolien olosuhteiden mallintaminen tai ennusta-

minen toimenpiteiden täytäntöönpanon aikaan on keskeistä. 
 

5. Tulevien tapahtumien ennakointi on tärkeää. 
 

Vastapuolen menestyksekkään kontrolloinnin perusperiaatteet voidaan 
esittää seuraavasti. Ensinnäkin halutun reaktion refleksiivinen luonteen merki-
tys on käsitettävä: kontrolloijien täytyy visualisoida vastapuolen mahdollinen 
reaktio niihin olosuhteisiin, joihin vastapuoli halutaan asettaa. Toiseksi, vasta-
puolen reaktion ongelmallisuus on tunnistettava: vastapuoli voi huomata ref-
leksiivisen kontrollin käytön ja aloittaa omat vastakontrolliin tähtäävät toimet. 
Kolmanneksi on huomattava, että teknisten välineiden merkitys sodankäynnis-
sä yleisesti ja tiedustelussa erityisesti on kasvussa, mikä tekee vihollisen har-
hauttamiseen tähtäävän toiminnan paljastumisesta todennäköisempää. Viimei-
nen periaate on ankarien painostustoimien käyttö erityisesti sosiaalisia, psyko-
logisia, eettisiä ja ideologisia tekijöitä koskien. Esimerkkinä tästä ovat siviilivä-
estön ja sotavankien tarkoituksellinen julma kohtelu. (Thomas, 2002, s. 68.) 

Refleksiivisen kontrollin prosessi pyrkii saavuttamaan tavoitteensa hyö-
dyntämällä erilaisia keinoja ja mekanismeja. Mekanismit voidaan teoreettisella 
tasolla jaotella Thomasin (2005, s. 260-261) mukaan ainakin seuraaviin refleksii-
visiin interaktioihin, joiden päämääränä on vastustajan päätöksen tekoon vai-
kuttaminen: 
 

1. Tilannekuvan välittäminen: vastapuolelle välitetään virheellinen tai 
epätäydellinen kuva tilanteesta. 
 

2. Tavoitteen luominen vastustajalle: asetetaan vastustaja asemaan, jossa 

hänen täytyy valita tavoite, joka on kontrolloijalle edullinen (esimer-
kiksi provosoidaan vastustajaa uhkalla, johon hänen on vastattava). 
 

3. Tavoitteen muodostaminen vastapuolelle tilannekuvaa välittämällä: 
heikkouden teeskenteleminen tai väärän tilannekuvan luominen. 
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4. Oman tilannekuvan välittäminen vastapuolelle: lähetetään vastustajal-
le väärää tai manipuloitua tietoa omaa tilannekuvaa koskien. 
 

5. Omaa tavoitetta koskevan kuvan välittäminen: pelaajan tekemä har-
hautus on klassinen esimerkki tilanteesta, jossa vastustajan mielikuvaa 
muutetaan sen suhteen, missä hän ajattelee vastapuolen olevan tai mi-
hin ajattelee tämän olevan menossa. 
 

6. Omaa doktriinia koskevan tiedon välittäminen: väärän kuvan antami-

nen omia menettelytapoja tai päätöksenteon algoritmeja koskien. 
 

7. Oman tilannekuvan välittäminen vastustajalle, jotta tämä saataisiin oh-
jattua tekemään valinta tavoitteidensa suhteen. 
 

8. Kahdenvälisen kanssakäymisen kontrollointi kolmannen osapuolen 
kautta. 
 

9. Refleksiivistä kontrollia käyttävän vastapuolen kontrollointi: tilantei-
den, joissa vastustajan refleksiivisen kontrollin yritys on tunnistettu, 
käyttäminen hyväksi. 

 
10. Peliteoriaa hyödyntävän vastapuolen kontrollointi. 

 
Potirnichen (2019, s. 56) mukaan venäläiseltä kannalta refleksiivisen kont-

rollin tärkein päämäärä on pienentää riskiä ja lisätä tilanteen ennustettavuutta. 
Näin päätöksentekijät voivat operoida vahvasta asemasta käsin ja pyrkiä var-
mistamaan, että haluttu tavoite voidaan saavuttaa ilman altistumista liian suu-
rille riskeille. 

4.3.2 Prosessin soveltamisen teoria 

Refleksiivistä kontrollia hyödyntävän toiminnan lähtöpisteenä on se toiminta 
tai päätös, johon vastapuoli halutaan ohjata. Kun tämä toiminta tai päätös on 
tunnistettu, voidaan määritellä tarvittavat toimet tämän päämäärän saavutta-
miseksi. (Giles, Sherr ja Seaboyer, 2018, s. 7.) Blandy (2009, s. 2) mukaan tätä 
prosessia voidaan kuvailla seuraavasti: kun päätös haluttua vastustajan toimin-
taa koskien on tehty, eli tavoite on määritetty, aletaan päätetystä tavoitteesta 
päätellä taaksepäin nykyhetkeen, määritellen ne alatavoitteet, jotka on saavutet-
tava halutun päätavoitteen toteuttamiseksi.  

Vastustajan päätöksentekoa voidaan tämän jälkeen pyrkiä kontrolloimaan 
tarjoamalla hänelle perusteet, joiden avulla hän voi sinänsä rationaalisesti tehdä 
jonkin päätöksen, joka kuitenkin on kontrolloijan ennalta määrittelemä. Tämä 
tilanne voidaan Blandyn (2009, s. 2) näkemyksen mukaan saavuttaa: 

 

• voimalla painostamisella,  

• vaikuttamalla vastustajan alkutilannetta koskevaan arvioon, 
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• muokkaamalla vastapuolen tavoitteita,  

• muokkaamalla vastapuolen päätöksentekoalgoritmia, 

• päätöksen teon hetken valitsemisella.  

On huomattava, että refleksiivisen kontrollin toimenpiteitä ei tarvitse olla 
kohdennettuja pelkästään vastustajan tärkeimpiin päättäjiin. Myös laajemmat 
väestönosat voidaan ottaa vaikuttamisen kohteiksi massamaisen vaikutuksen 
aikaansaamiseksi. Suuriin ihmisjoukkoihin kohdistuvalla vaikuttamisella voi 
olla kaksi erillistä päämäärää. Päätöksentekijöihin voidaan vaikuttaa syöttämäl-
lä ”saastunutta” informaatiota suurelle yleisölle, mikä puolestaan, varsinkin 
demokratioissa, voi vaikuttaa vaalien kautta refleksiivistä kontrollia käyttävää 
osapuolta hyödyttävällä tavalla. (Giles, Sherr ja Seaboyer, 2018, s. 7-8.) Vastusta-
jan väestöä voidaan pyrkiä manipuloimaan myös moraalisilla ja psykologisilla 
tasoilla, jotta se lopettaisi vastarinnan tai jopa siirtyisi refleksiivistä kontrollia 
hyödyntävän osapuolen tukijaksi (Adamsky, 2015, s. 27). Tällaisen toiminnan 
viime kätisen toivotun lopputuloksen ilmaisee kenties parhaiten Selhorst (2016, 
s. 151), jota mukaillen voidaan todeta, että tavoitteena on luoda vastustajan pää-
töksentekijöille mielikuva epätoivoisesta tilanteesta, jossa päätökset voidaan 
tehdä ainoastaan refleksiivisen kontrollin käyttäjän ehdoilla. Menestyksellisen 
refleksiivisen kontrollin hyödyntämisen taustalla onkin kohteen tarkka analyysi, 
jotta voidaan ymmärtää ja ennakoida vastapuolen reaktiot erilaisiin kognitiivi-
siin syötteisiin ja fyysisiin vaikutuksiin. Refleksiivisen kontrollin toimenpitei-
den itsensä täytyy myös jäädä vastapuolelta huomaamatta. (Giles, Sherr ja Sea-
boyer, 2018, s. 8, 11.) 

Potirnichen (2019, s. 57) mukaan refleksiivisen kontrollin prosessissa voi-
daan nähdä olevan kaksi aspektia. Ensimmäinen aspekti pitää sisällään sekä 
refleksiivisen kontrollin toteuttamisen prosessoimalla vastustajan informaatiota 
(kognitiivinen lähestymistapa) että valitsemalla vastustajan vastaanottamat 
viestit (tiedollinen lähestymistapa). Toinen aspekti huomioi sen, että refleksiivi-
nen kontrolli voi olla luonteeltaan joko konstruktiivista, jolloin vastustajaa pyri-
tään ohjaamaan tekemään haluttu päätös vapaahehtoisesti, tai tuhoaavaa, jol-
loin refleksiivisen kontrollin keinoja käytetään päätöksentekoprosessin tu-
hoamiseen, lamauttamiseen tai neutralointiin.  

Tuhoavaa refleksiivistä kontrollia voidaan harjoittaa informaatio- ja reaali-

silla syötteillä, jotka koostuvat joukkojen yllättävästä tai harhauttavasta toimin-
nasta tai virheellisen informaation syöttämisestä vastapuolelle. Näiden toimien 
uskotaan johtavan vastustajan päätöksentekokyvyn tuhoutumiseen, heikkene-
miseen tai lamaantumiseen. Konstruktiivinen refleksiivinen kontrolli puoles-
taan sopii käytettäväksi korkeammalla tasolla ja pitkällä aikavälillä ja vaatii 
toimiakseen enemmän aikaa kuin tuhoavan refleksiivisen kontrollin menetel-
mät. (Vasara, 2019, s. 96.) 

Refleksiivinen kontrolli voi myös auttaa luomaan ja havaitsemaan yllättä-
viä mahdollisuuksia. Tilanteessa, jossa kontrolloitavan osapuolen päätöksente-
ko hidastuu kontrolloijan syöttämien ärsykkeiden johdosta, saattaa avautua 
strategisia mahdollisuuksia, joita ei prosessin alkuvaiheessa vielä osattu ottaa 
huomioon. (Thomas, 2015, s. 457.) 
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4.3.3 Yhteenveto 

Mielestäni esitetty materiaali antaa hyvät perustelut todeta, että refleksiivisen 
kontrollin voidaan nähdä prosessina, jossa tavoitetilan määrittely ohjaa proses-
sin seuraavia vaiheita: tunnistetusta tavoitetilasta työstetään tarvittavat välivai-
heet, joilla vastustaja saadaan, erilaisia syötteitä antamalla, toimimaan kohti sitä 
päämäärää, jonka refleksiivisen kontrollin hyödyntäjä on määritellyt toivotta-
vaksi. Menestyminen refleksiivisen kontrollin hyödyntämisessä riippuu reflek-
tion asteesta: vastapuolen reflektion asteen ylittäminen parantaa menestyksen 
edellytyksiä ja asettaa kontrolloivaan asemaan vastapuoleen nähden. Refleksii-
vinen kontrolli voi myös auttaa havaitsemaan yllättäviä ja uusia mahdollisuuk-
sia, jotka materialisoituvat vastapuolen päätöksenteon hidastuessa refleksiivi-
sen kontrollin käytön seurauksena. 

4.4 Refleksiivisen kontrollin psykologinen ulottuvuus 

Tämän teeman tutkimukset käsittelevät refleksiivisen psykologista ulottuvuutta. 
Refleksiivisen kontrollin tavoitteena on nimenomaan vaikuttaa inhimilliseen 
mieleen saapuviin informaatiosyötteisiin hallinnan aikaansaamiseksi. Tässä 

mielessä psykologisen ulottuvuuden hahmottaminen on tärkeää. Psykologista 
ulottuvuutta kuvataan kahden teeman kautta. Ensimmäinen teema käsittelee 
refleksiivisen kontrollin psykologista johtoajatusta tai -teemaa, eli sitä keskeistä 
psykologista ideaa, jonka varaan refleksiivinen kontrolli rakentuu. Toinen tee-
ma käsittelee mainitun johtoajatuksen soveltamista. 

4.4.1 Refleksiivisen kontrollin psykologinen johtoajatus 

Refleksiivisen kontrollin läpileikkaavana teemana on ajatus siitä, että taistelu-
kenttää eivät enää hallitse perinteiset jakolinjat, vaan nuo linjat sijaitsevat toimi-
joiden mielessä (Potirniche, 2019, s. 48). Näin ollen refleksiivisen kontrollin käy-
tön ja metodien valinnan tulee aina perustua vastustajan ajatusprosessien ja 
peruspsykologian välisen yhteisvaikutuksen tuntemiseen. Valittujen metodien 
tulee siis olla realistisesti käyttökelpoisia kulloinkin vallitsevassa tilanteessa 
vastapuolen psykologia huomioiden. Näin ollen johtuen kulttuurien eroavai-
suuksista ajattelun, päämäärien, politiikan ja eettisten näkökohtien osalta, on 
suoritettava arvio myös näiden tekijöiden osalta, jotta mahdollisen toiminnan 
seuraukset voitaisiin kussakin tilanteessa hahmottaa. (Thomas, 2002, s. 66.) Toi-
sin sanoen menestyksellinen refleksiivisen kontrollin käyttö edellyttää vasta-
puolen ennakoitavissa olevien reaktioiden, eli siis psykologian, tarkkaa analyy-
siä ja syvällistä tuntemusta (Giles, Sherr ja Seaboyer, 2018, s. 8, 11).  

Vastapuolen psykologisten piirteiden tunteminen paljastaa hänen kogni-
tiivisen mallinsa, joka heijastelee hänen sisäisen päätöksentekojärjestelmänsä 
rakennetta. Tämä lähestymistapa antaa kontrolloijan käyttöön historiaan, sosi-
aalisiin olosuhteisiin ja kieleen perustuvan mallin, jota voidaan käyttää vasta-
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puolen pettämiseen, houkutteluun, pelotteluun tai hämäämiseen. Näin reflek-
siivisen kontrollin mekanismit ja metodit voivat aikaansaada psykologisia vai-
kutuksia, jotka vaihtelevat harhautuksesta suggestioon. Mikäli jokin metodeista 
epäonnistuu, on otettava käyttöön muita refleksiivisen kontrollin keinoja, jotta 
vältetään refleksiivisen kontrollin jo saavutettujen etujen menettäminen, mikä 
voi tapahtua nopeastikin. (Selhorst, 2016, s. 152.) 

Vastapuolta voidaan arvioida persoonallisuuden tai ryhmän mukaan riip-
puen määrätyn yksilön tai ryhmän psykologiasta, ajattelutavoista ja koulutuk-
sen tasosta. Sekä yleiset että rooleihin liittyvät piirteet kokevat yksilöitä ja ryh-

miä. Yleiset piirteet pitävät sisällään vaaran pelkäämisen, haluttomuuden tehdä 
jonkun toisen työtä tai umpimähkäisen tai taipumattoman suhtautumisen vas-
takkainasetteluun. Refleksiivinen kontrolli keskittyykin nimenomaan rooleihin, 
joissa yksilöt tai ryhmät kussakin tilanteessa ovat. (Thomas, 2002, s. 67.) 

4.4.2 Psykologisen johtoajatuksen soveltaminen 

Käytännössä refleksiivisen kontrollin harjoittaja pyrkii vastustajaa koskevalla 
analyysillään tunnistamaan tämän kognitiiviset ”suodattimet”. Suodattimilla 
tarkoitetaan sitä kokonaisuutta, joka koostuu omaksutuista konsepteista, ideois-
ta, kokemuksista, tiedosta ja muista psykologisista tekijöistä. Päätöksentekijä 
nojaa suodattimeensa kyetäkseen erottelemaan hyödyttömän tiedon hyödylli-
sestä ja väärän informaation oikeasta. Refleksiivisen kontrollin kannalta olisi 
keskeistä kyetä havaitsemaan suodattimen heikoin kohta ja pyrkiä hyödyntä-
mään sitä. (Thomas, 2004, s. 241, 243).  

Hyvin mielenkiintoisen näkökulman refleksiivisen kontrollin psykologi-
sen johtoajatuksen soveltamiseen tuo Yang (2019, s. 105-107), joka tarkastelee 
kognitiivisten vinoumien hyödyntämistä refleksiivisen kontrollin kontekstissa. 

Yang esittää, että vastapuolen psykologian ja ajattelutapojen tunteminen on 
kyllä tärkeää, mutta ei ole aina selvää, että vastapuoli noudattaisi samanlaisia 
ajattelutapoja eri tilanteissa. Tästä syystä kognitiivisten vinoumien, eli ajattelun 
oikoteiden (heuristiikkojen) ja valmiiden mielen kognitiivisten kehikkojen ym-
märtäminen on tärkeää, sillä ne tekevät ihmismielestä alttiin manipulaatiolle. 
Refleksiivinen kontrolli voi toisin sanoen hyödyntää mielen pikaisesti vailla 
syvällistä kriittistä ajattelua tekemiä johtopäätöksiä pyrkiessään vaikuttamaan 
päätöksentekoon. 

Psykologisen ulottuvuuden soveltamiseen liittyvät myös todellisuuden 
representaatioiden, analogioiden ja muiden vaikuttamisen muotojen käyttö, 
joiden päämääränä on hallita maailmaa koskevia havaintoja. Vastapuolelle voi-
daan esittää useita todellisuuden representaatioita, useita ”todellisuuksia”, joi-
den konteksti on vapaasti valittavissa ja muokattavissa. Näin vastapuolen intel-
lektuaalinen toiminta voidaan pyrkiä halvaannuttamaan. Vastaavasti analogioi-
ta voidaan käyttää nostattamaan haluttuja tunnetiloja: esimerkiksi Ukrainan 
sodassa viittaus fasisteihin sai aikaan voimakkaan tunnereaktion venäläisissä, 
joista monille toinen maailmansota oli vielä vaikutuksiensa osalta muistissa. 
Analogioiden tarkoituksenmukaisella valinnalla voidaan myös hämätä esimer-
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kiksi rinnastamalla kaksi täysin erilaista sotatoimea keskenään ja näin pyrkiä 
antamaan tilanteesta vääristynyt kuva. (Thomas, 2015, s. 456-457.) 

4.4.3 Yhteenveto 

Nähdäkseni tarkastellut tutkimukset osoittavat, että vastapuolen psykologian 
tunteminen on äärimmäisen tärkeää refleksiivisessä kontrollissa, jotta tähän 
kyettäisiin vaikuttamaan keinoilla, jotka ovat vastustajan kognitiiviset mallit 
huomioiden tehokkaita. Käytännössä refleksiivistä kontrollia harjoittava taho 
pyrkii hahmottamaan, missä vastustajan kognitiivisissa malleissa voisi piillä 
heikkouksia, joita hyödyntämällä voitaisiin päästä haluttuun lopputulokseen. 
Kuitenkin erityisesti myös yleisten ja vastustajalle tyypillisten kognitiivisten 
harhojen tuntemisesta on hyötyä. Kognitiiviset harhat tekevät alttiiksi manipu-
laatiolle, mikäli niitä osataan hyödyntää tehokkaasti. Lisäksi vastapuolen hä-
määminen todellisuutta vääristäviä representaatioita tarjoamalla ja tarkoitusha-
kuisesti valituilla analogioilla kuuluvat refleksiivisen kontrollin psykologiseen 
ulottuvuuteen. 
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Edellisessä luvussa tarkastelin refleksiivisen kontrollin historiallisia ja teoreetti-
sia lähtökohtia systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen perustuen. Tässä luvus-
sa esittelen refleksiivisen kontrollin soveltamista, eli sen metodeja ja käyttökon-
teksteja, sekä tunnistettuja käyttötapauksia koskevaa tutkimusta. 

5.1 Refleksiivisen kontrollin metodit 

Tämän teeman tutkimukset käsittelevät refleksiivisen kontrollin metodeja. Me-
todeilla viitataan niihin käytännön toimenpiteisiin, joita refleksiivistä kontrollia 
harjoittava osapuoli voi soveltaa tavoitteidensa saavuttamiseen. Metodit on ja-
ettu alateemoihin, joissa jokaisessa käsitellään yhtä määrättyä metodia, tai sa-
manlaisten metodien joukkoa, vastustajan päätöksentekoon vaikuttamiseksi.  

5.1.1 Voimalla painostaminen 

Voimalla painostamisella viitataan niihin metodeihin, joilla refleksiivisen kont-
rollin yhteydessä voidaan luoda vastapuolelle painetta toimia määrätyllä taval-
la. Thomas (2004, s. 244-245) katsoo tällaisten keinojen sisältävän ylivoimaisen 
voiman käyttämisen, voiman demonstroinnin, psykologiset hyökkäykset, uh-
kavaatimukset, sanktioilla uhkaamisen, riskeillä uhkaamisen, tiedustelun, pro-
vokatiiviset sotaharjoitukset, vastapuolen pääsyn rajoittamisen joillekin alueille, 
vastapuolen selusta-alueiden epävakauttamisen, häikäilemättömien toimien 
käytön ja armon osoittamisen vastapuolen liittolaisille, jotka ovat lakanneet 
taistelemasta. 

5.1.2 Vastustajan päätöksentekoalgoritmeihin vaikuttaminen 

Vaikuttamisella päätöksentekoalgoritmeihin tarkoitetaan sellaisten toimintojen 
hyödyntämistä, joilla päästään suoraan vaikuttamaan vastustajan päätöksente-
kojärjestelmään. Näihin keinoihin kuuluvat sotaharjoitusten systemaattinen 
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suorittaminen, tarkoituksellinen vääristellyn doktriinin julkaiseminen, hallinta-
järjestelmiin ja keskeisiin johtajiin iskeminen, vääristellyn taustadatan levittä-
minen, jatkuvassa valmiudessa operointi ja vastustajan operationaalisen ajatte-
lun neutralointiin tähtäävät toimet. (Thomas, 2004, s. 245.) 

5.1.3 Päätöksentekoajan manipulointi 

Päätöksentekoajan manipulointiin tähtäävät toimet pyrkivät pakottamaan vas-
tapuolen tekemään nopeita, ja siksi todennäköisesti virheellisiä, päätöksiä. Tä-
hän kategoriaan kuuluvat toimet sisältävät yllättävät ja yhtäkkiset taisteluope-
raatioiden aloittamiset, sekä sellaisen tiedon välittämisen vastapuolelle, jonka 
perusteella hän pohjaa päätöksensä virheelliseen analogiaan, joka on ammen-
nettu jostain toisesta konfliktista. (Thomas, 2004, 245.) 

5.1.4 Harhauttaminen ja refleksiivinen kontrolli 

Refleksiivisen kontrollin metodeista puhuttaessa on huomattava, että niihin 
liittyy läheisesti maskirovkan, harhauttamisen käsite, joka voidaan myös nähdä 
osana refleksiivisen kontrollin kokonaisuutta (Thomas, 2005, s. 249). On tosin 
huomattava, että Bowmeester (2017, s. 140) näkee refleksiivisen kontrollin käy-
tön nimenomaan eräänä maskirovkan erityistapauksena. Joka tapauksessa on 
selvää, että käsitteet ovat läheisessä suhteessa toisiinsa. 

Maskirovka-ajattelussa refleksiivisen kontrollin toimien on vaikutettava 
vihollisesta odotettavilta ja sopivan hänen kuvaansa vastustajan doktriinista ja 
ajattelusta (Vasara, 2019, s 58). Harhauttamisen ydin voidaan tiivistää toteamal-
la sen olevan vastapuolen johtamista harhaan omia intentioita koskien johtaen 
vastapuoli tekemään vääriä päätöksiä, jotka hyödyttävä harhautuksen tekijää. 
(Bouwmeester, 2017, s. 139.) 

Harhauttamista voidaan tarkastella operatiivisella ja strategisella tasolla. 
Operatiivisella tasolla harhautumainen pitää sisällään ne toimet, joita käytetään 
operatiivisen yllätyksen saavuttamiseen ja jotka on suunniteltu vastustajan 
hämmentämiseen tulevien taisteluoperaatioiden luonnetta, laajuutta ja ajankoh-
taa koskien. Strategisella tasolla taas harhauttaminen viitaa niihin toimiin, jotka 
salaa valmistelevat strategista operaatiota tai kampanjaa vastustajan hämmen-
tämiseksi toiminnan todellisia intentioita koskien. (Selhorst, 2016, s. 152.) On 
kuitenkin huomattava harhauttamista ja refleksiivistä kontrollia koskeva eroa-
vaisuus. Harhauttamisen tavoite on aina ja kaikissa tilanteissa yllätyksen saa-
vuttaminen. Refleksiivisen kontrollin osalta yllätys ei kuitenkaan ole itsetarkoi-
tuksellista, vaan ainoastaan keino kontrollin saavuttamiseksi. (Giles, Sherr ja 
Seaboyer, 2018, s. 10.) 

5.1.5 Informaatio ja refleksiivinen kontrolli 

Monissa tutkimuksissa refleksiivinen kontrolli liitetään läheisesti informaatio-
sodankäyntiin. Informaatioulottuvuus onkin tärkeä, joskaan ei ainoa, osa ref-
leksiivisen kontrollin metodivalikoimaa (ks. Bouwmeester, 2017). Giles, Sherr ja 
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Seaboyer (2018, s. 5) liittävät refleksiiviseen kontrolliin keskeisenä piirteenä 
pyrkimyksen käyttää hyväksi kohteen reaktioiden ennakoinnin perusteella ma-
nipuloitua tietoa kontrollin saavuttamiseksi. Heidän mukaansa tämä osoittaa 
refleksiivisen kontrollin pitävän sisällään laajempia ja monimutkaisempia lä-
hestymistapoja kuin puhtaan harhauttamisen tai väärän informaation syöttämi-
sen vastustajan komentajalle tämän päätöksentekoon vaikuttamiseksi: sen si-
jaan, että refleksiivinen kontrolli koostuisi pelkästään disinformaation hyödyn-
tämisestä, refleksiivinen kontrolli on päätöksentekoon useilla vektoreilla vai-
kuttava yhdistelmä, joka ottaa huomioon sekä vastustajan tietojenkäsittelypro-

sessin että emotionaaliset, psykologiset, kulttuuriset ja muut kehikot, joiden 
sisällä päätöksiä tehdään. (Giles, Sherr ja Seaboyer, 2018, s. 5.) 

Informaatiosodankäyntiin liitettynä refleksiivisessä kontrollissa informaa-
tioaseen rooli on keskeinen. Informaatioase voidaan määritellä erityisesti vali-
tuksi tiedoksi, joka kykenee aiheuttamaan muutoksia informaatiojärjestelmien 
(fyysiset, biologiset, sosiaaliset, päätöksentekoon liittyvät) prosesseissa vaikut-
tajan päämäärän mukaisesti. Näin ymmärrettynä refleksiivinen kontrolli infor-
maatio-operaatioissa soveltuu paitsi sotilaallisten konfliktien ja niihin liittyvän 
päätöksenteon mallintamiseen, myös erilaisten sosiaalisten prosessien ja järjes-
telmien ja niihin liittyvien päätöksentekoprosessien mallintamiseen ja niihin 
vaikuttamiseen. (Thomas, 2002, s. 69.) 

Thomas (2011, s. 96-97) esittää, että refleksiivisen kontrollin informaa-
tioulottuvuuden keinovalikoiman voidaan katsoa sisältävän seuraavat metodit: 

 

• Vastustajan ylikuormittaminen viesteillä lähettämällä suuria määriä kes-
kenään ristiriitaista informaatiota. 

• Ylikuormittaminen viesteillä valmisteluvaiheen aikana. 

• Vastustajan suggerointi tarjoamalla informaatiota, joka vaikuttaa vastus-

tajaan lain, moraalin, ideologian tai jonkin muun vastaavan alueella. 

• Paineen luominen välittämällä informaatiota, joka horjuttaa vastapuolen 
väestön uskoa omaan hallintoonsa. 

 
Nämä vaikuttamisen kategoriat eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan niitä 

voidaan käyttää toisiaan tukevasti. Toiminnan ei tarvitse myöskään suuntautua 
vain yhteen päätökseen vaikuttamiseen: refleksiivistä kontrollia voidaan käyt-
tää saattamaan vastustaja tekemään peräkkäisten päätösten sarja, jotka sulkevat 
pois mahdollisuuksia, jotka olisivat parantaneet vastustajan asemaa, kunnes 
lopulta edessä on enää valinta huonon ja vielä huonomman vaihtoehdon väliltä, 
jotka molemmat ovat kontrolloijan intresseissä. Näin ollen refleksiivistä kont-
rollia tulisi ajatella jatkuvana kampanjana, jota käydään useilla kognitiivisilla 
akseleilla. (Giles, Sherr ja Seaboyer, 2018, s. 6.) 

Refleksiivinen kontrolli ottaa erityisesti kohteekseen vastapuolen infor-
maatioresurssit syöttäessään manipuloitua informaatiota. Informaatioresurssik-
si voidaan tässä yhteydessä ymmärtää:  

 



41 

• Informaatio tai informaation välittäjät mukaan lukien teknologiat, joilla 
informaatiota kerätään, välitetään, kootaan, kerrytetään, prosessoidaan, 
varastoidaan ja hyödynnetään 

• Infrastruktuuri, mukaan lukien informaatiokeskukset, informaatiopro-
sessien automatisoinnin välineet ja datan välittämiseen tarkoitetut verkot 

• Ohjelmointi ja informaation käsittelyn matemaattiset työkalut 

• Hallinnolliset ja organisatoriset elimet, jotka hallinnoivat tietoon liittyviä 
prosesseja, tieteellinen henkilökunta, tietokantojen ja tiedon tuottajat, se-
kä ne henkilöt, jotka palvelevat informatisointia. (Thomas, 2002, s. 63.) 

 
Adamsky (2015, s. 27) on tunnistanut toimintaperiaatteita, joita on voitu 

havaita Venäjän refleksiivisen kontrollin informaatio-operaatioiden yhteydessä. 
Ensinnäkin informaatiokamppailussa tilannetta tarkastellaan kokonaisvaltaises-
ti: teknologiset ja kognitiivis-psykologiset hyökkäykset pyritään yhdistämään, 
jolloin digitaalisin keinoin voidaan haitata vastapuolen hallinnollista kyvyk-
kyyttä, kun samalla psykologisilla toimenpiteillä voidaan harhauttaa, nakertaa 
valtiojohdon uskottavuutta ja demoralisoida väestöä. Toiseksi informaatio-
kamppailun on yhtenäistä, eli se toimii synkronoituna kineettisten ja ei-
kineettisten sotilasoperaatioiden kanssa. Kolmanneksi toiminta on katkeama-
tonta, eli sitä jatketaan niin rauhan kuin sodankin aikana, sekä kotimaassa että 
ulkomailla. 

Informaatiometodien joukkoon kuuluu myös jo edellä mainittu disinfor-
maatio, joka on refleksiivisessä kontrollissa tärkeässä osassa. Disinformaatio on 
huolellisesti valmisteltua, väärää tietoa sisältävä viesti, joka vuodetaan vastus-
tajan kommunikaatiojärjestelmään heidän päätöksentekijöidensä harhaanjoh-
tamiseksi. Viestin on kuitenkin ainakin osittain sisällettävä totuudellista tietoa 
tai vastattava joitakin yleisesti hyväksyttyjä näkemyksiä, jotta se voisi olla us-
kottava. (Bouwmeester, 2017, s. 142-143.) 

Disinformaatio käyttää hyväkseen viestin kehystämistä: kehykset ovat 
mielen rakenteita, joita käytetään tiedon organisoimiseen ja jotka täten muok-
kaavat sitä, miten maailma katsotaan ja tulkitaan. Kehykset luovat mielessä as-
sosiaatiota, jotka laittavat havainnot tiettyyn tulkintakehikkoon, johdattaen tä-
ten havaitsijaa tulkitsemaan havaintojaan määrätyllä tavalla. (Bouwmeester, 
2017, s. 143.) Disinformaation metodien voidaan katsoa sisältävän harhautuk-
sen, jota käsiteltiin edellä, väärän tiedon syöttämisen, heikkouden teeskentelyn 
ja joukkojen välisten suhteiden vääristelyn (Thomas, 2004, s. 245).  

5.1.6 Yhteenveto 

Tarkasteltu materiaali antaa mielestäni perustellut lähtökohdat tehdä refleksii-
visen kontrollin metodeja koskeva yleisluontoinen jaottelu voimankäyttöä ja 
sillä uhkaamista käyttäviin metodeihin, päätöksentekoalgoritmeihin vaikutta-
miseen, päätöksentekoajan manipulointiin, harhauttamiseen, sekä informaation 
manipulointia hyödyntäviin metodeihin. Yhteistä kaikille metodeille pyrkimys 
saattaa vaikuttaa vastustajan päätöksentekoon tälle epäedullisella, ja kontrolloi-
jalle edullisella, tavalla. Vastapuoli pyritään saattamaan tilanteeseen, jossa sen 



42 

on tehtävä päätöksiä kontrolloijan asettamien, vastapuolelle piiloon jäävien, 
reunaehtojen puitteissa.  

5.2 Refleksiivinen kontrolli politiikan välineenä 

Tässä teemassa tarkastelen refleksiivisen kontrollin käyttöä politiikan välineenä. 
Huolimatta siitä, että refleksiivinen kontrolli liitetään monessa yhteydessä soti-

laallisiin toimenpiteisiin, voidaan sitä soveltaa myös muille yhteiskunnallisen 
elämän alueille (ks. esim. Thomas, 2002). Seuraavassa käsittelen sekä refleksiivi-
sen kontrollin soveltuvuutta poliittiseen toimintaan että sen hyödyntämistä ul-
kopolitiikassa ja vastustajan sisäpolitiikkaan vaikuttamisessa. 

5.2.1 Refleksiivisen kontrollin hyödyntäminen sisä- ja ulkopolitiikassa 

Thomas (2002, s. 69) esittää, että refleksiivinen kontrolli soveltuu paitsi konflik-
tien ja vastapuolen sotilaallisen päätöksenteon mallintamiseen, myös sosiaalis-
ten prosessien, järjestelmien ja niihin kuuluvien päätöksentekoon liittyvien toi-
mintojen mallintamiseen sekä niihin vaikuttamiseen. Thomas (2004, s. 238-239) 
toteaakin, että Venäjä hyödyntää refleksiivistä kontrollia niin ulko- kuin sisäpo-
litiikassaankin. Berger (2010, s. 25) puolestaan esittää, että refleksiivistä kontrol-
lia tarkasteltaessa tulee aina huomioida myös poliittinen ulottuvuus. Poliittista 
ulottuvuutta on mahdotonta erottaa refleksiivisen kontrollin harjoittamisesta. 

Refleksiivisen kontrollin hyödyntäminen ulko- ja geopolitiikassa ei ole 
tuntematonta. Näissä konteksteissa sovellettuna refleksiivisellä kontrollilla ei 
niinkään pyritä vaikuttamaan vastustajan sotilaalliseen päätöksentekoon, vaan 

sen ylimpään valtiojohtoon. Tämä toteutetaan toimimalla vastapuolen valtion 
päätöksentekoprosesseja vastaan syöttämällä sille ennalta valmisteltua tietoa tai 
disinformaatiota, jolla pyritään vaikuttamaan valtion johonkin informaatiore-
surssiin. (Thomas, 2004, s. 240.) 

Toisena refleksiivisen kontrollin ulkopoliittisena välineenä Potriniche 
(2019, s. 54-55) näkee suomettumisen (finlandisation). Suomettumisella hän ku-
vaa prosessia, jolla Venäjä pyrkii vaikuttamaan kohdevaltion sisäiseen ja ulkoi-
seen toimintaan tavoilla, jotka saavat ne seuraamaan Venäjälle otollista ja sen 
intressejä noudattelevaa politiikkaa.  

Refleksiivisellä kontrollilla voidaan myös pyrkiä vaikuttamaan vastapuo-
len sisäpoliittisiin prosesseihin. Yang (2019) tarkastelee tutkimuksessaan, miten 
Venäjä refleksiivisen kontrollin ja kyberavaruuden keinoja hyödyntäen pyrki 
vaikuttamaan Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin Donald Trumpin 
hyväksi. Venäjä hyödynsi refleksiivisen kontrollin teoreettista ymmärrystä ja 
äänestäjien kognitiivisia vinoumia pyrkiessään vaikuttamaan sosiaalisen medi-
an viestinnällä ja lavastetuilla tietovuodoilla äänestämiskäyttäytymiseen ja pai-
kallisen median uutisointiin.  
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5.2.2 Yhteenveto 

Kuten edellä esitetty materiaali tuo hyvin esiin, refleksiivistä kontrollia voidaan 
nähdäkseni myös soveltaa poliittisena työkaluna. Refleksiivisen kontrollin peri-
aatteet sovitetaan kulloiseenkin poliittiseen kontekstiin soveltuvilta osin ja niitä 
käytetään halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. On luonnollista, että erityi-
sesti refleksiivisen kontrollin informaatioulottuvuuden lähestymistavat koros-
tuvat poliittisessa vaikuttamisessa, jossa sotilaalliset toimet eivät aina ole vaih-
toehto. 

5.3 Refleksiivisen kontrollin soveltamistapaukset 

Tässä teemassa käsittelen tutkimuksia, joissa on tutkittu refleksiivisen kontrol-
lin tunnistettuja käyttötapauksia. Tunnistetut käyttötapaukset muodostavat 
mielestäni selkeän oman teemallisen ja tutkimuksellisen kokonaisuutensa, jossa 
käsitellään refleksiivisen kontrollin konseptien soveltamista reaalimaailmaan, 
eikä niinkään pyritä kehittämään alan teoreettista ymmärrystä. Teemat on ja-
oteltu kahteen osioon. Ensimmäisessä tarkastelen refleksiivisen kontrollin hyö-
dyntämistä taisteluoperaatioissa. Toisessa teemassa käsittelen refleksiivisen 

kontrollin potentiaalista hyödyntämistä kyberoperaatioissa. 

5.3.1 Refleksiivisen kontrollin käyttö taisteluoperaatioissa 

Thomas (2004, s. 252-253) esittää, että vuoden 1993 Venäjän Valkoisen talon val-
tauksen yhteydessä käytettiin refleksiivistä kontrollia. Parlamentin jäsenet oli-
vat ottaneet talon haltuunsa kannattajiensa kanssa ja silloinen presidentti Boris 
Jeltsin ei saanut heitä kehotuksillaan lopettamaan toimintaansa. Turvallisuus-
palvelut kehittivät refleksiivistä kontrollia hyödyntävän suunnitelman. Mielen-
osoittajien annettaisiin vallata poliisin kommunikaatioasema ja samaan aikaan 
sotilasviranomaiset lähettivät harhautusviestintää, joka vaikutti korkean tason 
sisäministeriön virkamiesten keskustelulta. Virkamiehet keskustelivat ”operaa-
tiosta”, jonka annettiin ymmärtää liittyvän talonvaltaajien ajamiseen pois ra-
kennuksesta. Keskustelussa myös viitattiin kiertoteitse Ruslan Khasbulatovin ja 
Alexander Rutskoin, talonvaltauksen johtohahmojen, surmaamiseen. Khasbula-
tov ja Rutskoi kehottivat välittömästi keskustelua koskevan tiedon saatuaan 
mielenosoittajien väkijoukkoa menemään Ostankinon tv-asemalle ja kaappaa-
maan sen. Tätä Jeltsin sai itselleen aiheen syyttää Khasbulatovia ja Rutskoita 
kansalaistottelemattomuudesta ja toimia heitä vastaan. 

Thomas (2004, s. 253) antaa myös toisen esimerkin refleksiivisen kontrollin 
käytöstä. Kylmän sodan aikana Neuvostoliitto pyrki antamaan Yhdysvalloille 
kuvan huomattavasti laajemmista ydinasekyvykkyyksistä kuin mitä sillä todel-
lisuudessa oli käytössään. Neuvostoliitto esitteli paraateissa mannertenvälisten 
ohjusten väärennöksiä, jotka oli rakennettu antamaan vaikutelma huomattavas-
ti suuremmasta tuhovoimasta kuin mihin neuvosto-ohjukset todellisuudessa 
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kykenivät. Neuvostoliitto tiesi, että länsimaat seurasivat paraateja tarkasti ja 
näiden tiedemiehet pyrkisivät analysoimaan nähtyjä ohjuksia. Neuvostoliitto 
pyrki tätä kautta tuhlaamaan länsimaisten tutkimusorganisaatioiden aikaa ja 
rahaa. 

Hosaka (2019a) puolestaan tarkasteli tutkimuksessaan venäläisten toimin-
taa vuonna näiden hyökätessä Ukrainaan vuonna 2014. Vladislav Surkovin 
vuotaneiden sähköpostiviestien avulla hän tutki ajanjaksolla 24.6.2014-28.8.2014 
tapahtunutta refleksiivisen kontrollin käyttöä osana hyökkäyksen valmistelua 
ja toteutusta.   

Hosaka (2019a, s. 332-339) kykeni hyökkäyksen valmisteluvaihetta analy-
soimalla osoittamaan, että refleksiivisen kontrollin metodeista käytettiin aina-
kin ristiriitaisen tiedon syöttämistä vastustajalle, paineen luomista valheellisilla 
väitteillä, pelottelua sotilaallisella voimalla, hämäystä ja provokaatiota, vasta-
puolen syyttämistä kontrolloijan itsensä suorittamista toimista, disinformaatio-
ta, kansainvälisten tarkkailijoiden hämäämistä, tilanteen näennäistä rauhoitte-
lua diplomaattisin keinoin ennen varsinaisen hyökkäyksen alkamista, sekä sa-
botaasi-iskujen hyödyntämistä Ukrainan huomion vetämiseksi tapahtunei-
siin ”onnettomuuksiin”. Taistelujen aktiivisessa vaiheessa Hosaka (2019a, s. 
339–344) havainnoi Venäjän harjoittaneen refleksiivisen kontrollin mukaisia 
toimia hyökkäyksen ajoittamisella Ukrainan merkittävien sisäpoliittisten tapah-
tumien kanssa samanaikaisiksi, ehdottamalla Kiovalle tulitaukoneuvotteluja 
samalla kun sen asevoimien hyökkäys oli täydessä käynnissä, sekä esittämällä 
sotilaansa ”separatistialueiden” toimijoina. 

Refleksiivisen kontrollin käyttöä Ukrainan vuoden 2014 tapahtumissa tar-
kasteli myös Tuomi (2021). Tuomen (2021, s. 61) mukaan venäläisten suorittama 
40 000 sotilaan vahvuisen voimaryhmän keskittäminen Ukrainan vastaiselle 
rajalle huhtikuussa 2014 tähtäsi refleksiivisen kontrollin mukaisesti Ukrainan 
huomion kiinnittämiseen pois Donetskin alueen tapahtumista. Tuomi (2021, s. 
61-62) esittää myös, että Venäjän läntisen sotilaspiirin luonnosasteella olevan, 
Donetskin ja Harkovan alueelle suuntautuvan hyökkäyssuunnitelman vuota-
minen julkisuuteen 2015, oli tahallista. Tällöin kyseessä olisi virheellisen tiedon 
syöttäminen vastustajalle tämän päätöksentekijöiden painostamiseksi ja pelotte-
luksi. 

Berger (2010, s. 88-89) puolestaan tarkasteli refleksiivisen kontrollin käyt-
töä vuoden 2004 Beslanin koulukaappauksen yhteydessä. Beslanissa hyödyn-
nettiin ainakin julkisen mielipiteen muokkaamista tiedonvälitystä kontrolloi-
malla, terroristien painostamista voimalla piirittämällä heidät, sekä väärän tie-
don syöttämistä terroristeille median välityksellä (esimerkiksi viranomaisten 
vakuuttelut, joiden mukaan voimatoimia ei käytettäisi, vaikka niitä todellisuu-

dessa käytettiin). 
Berger (2010, s. 135) tarkasteli myös Venäjän refleksiivisen kontrollin hyö-

dyntämistä vuoden 2008 Georgian sodassa. Tunnistettavista refleksiivisen kont-
rollin metodeista sodassa hyödynnettiin ainakin vastapuolen pelottelua ja de-
moralisointia, uhkailua, mediasotaa, suhteetonta sotilaallista voimaa vastapuo-
len kykyihin verrattuna, sekä iskuja poliittista johtoa vastaan. 
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Saressalo (2012, s. 29) puolestaan tarkasteli Israelin asevoimien operaatiota 
Hamasia vastaan vuonna 2008, jossa hyödynnettiin refleksiivistä kontrollia. 
Hamaisin johtajien näkemyksiä manipuloitiin israelilaisten informaatiosyötteil-
lä siten, että he eivät uskoneet Israelin iskevän välittömästi, vaikka iskukäsky 
oli jo annettu. Tämän lisäksi hyödynnettiin yllätystä hyökkäyksen tullessa sa-
pattina ja talvisissa, eli tavallista heikommissa, lento-olosuhteissa. 

Vasara (2019, s. 111-122) tarkasteli refleksiivisen kontrollin hyödyntämistä 
osana Venäjän Zapad-2013 ja Zapad-2017 sotaharjoituksia erityisesti Venäjän 
länsimaille ja omille liittolaisilleen harjoitusten kautta suorittaman viestinnän 

kontekstissa. Zapad-2013 harjoituksessa Vasaran mukaan käytettiin painostusta 
esittelemällä asevoimien suorituskykyä ja uhkailua tuomalla esiin kyky massii-
viseen kostoiskuun. Lisäksi mediaa hyödynnettiin rauhoitteluun korostamalla 
harjoituksen puolustuksellista ja terrorisminvastaista luonnetta. Zapad-2017 
harjoituksessa puolestaan esiintyi myös painostusta suorituskykyä esittelemällä, 
sekä piilotetut uhkaukset vastapuolelle korostamalla harjoitusten laillisuutta ja 
avoimuutta. Myös tällöin esiintyi paikallisessa mediassa yleisön rauhoitteluun 
tähtäävää uutisointia. 

5.3.2 Refleksiivisen kontrollin käyttö kyberoperaatioissa 

Jaitner ja Kantola (2016) tutkivat artikkelissaan miten refleksiivisen kontrollin 
teoria voisi auttaa yliotteen saamisessa vastustajan päätöksentekoprosessista 
kyberavaruutta hyödyntämällä. Tutkimuksessaan Jaitner ja Kantola (2016, s. 30-
32) listasivat kyberavaruutta hyödyntäviä tapoja manipuloida dataa, jota vasta-
puoli käyttää päätöksenteossaan. Keinovalikoima sisältää vastapuolen tarvit-
seman informaation pidättämisen tältä, informaatioylikuormituksen luomisen, 
informaation manipuloinnin pitemmän aikavälin kuluessa, sekä väärän infor-

maation levittämisen.  

5.3.3 Yhteenveto 

Refleksiivisen kontrollin hyödyntämistä on edellä esitetyn valossa mielestäni 
kyetty kiitettävästi havainnoimaan varsinkin Ukrainan sodassa, mutta myös 
muissa konflikteissa. Konfliktien kulkua ja Venäjän toimia tutkimalla on voitu 
havaita, että vastaavuuksia noiden toimien ja refleksiivisen kontrollin teorian 
välillä on olemassa. Tämä ei tietenkään todista, että Venäjä seuraisi refleksiivi-
sen kontrollin teorian kaikkia näkökohtia, mutta antaa viitteitä siitä, että reflek-
siivisen kontrollin ideat ovat ainakin jossain määrin vaikuttaneet venäläisten 
päätöksentekijöiden ajatteluun. 

5.4 Refleksiivisen kontrollin kritiikki 

Viimeisessä teemassa käsittelen refleksiivisen kontrollin kritiikkiä. Kritiikki 
kohdistuu refleksiivisen kontrolliin teoreettisena kokonaisuutena. On huomi-
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onarvoista, että vaikka refleksiivisestä kontrollista on olemassa jonkin verran 
suomen- ja englanninkielistä tutkimuskirjallisuutta, refleksiivisen kontrollin 
konseptia koskevaa kritiikkiä on huomattavan vaikea paikallistaa. Tähän tee-
maan on koottu se refleksiivistä kontrollia koskeva kriittinen kirjallisuus, jonka 
tutkielman puitteissa olen kyennyt löytämään. 

5.4.1 Refleksiivinen kontrolli käytäntöön soveltumattomana ideaalimallina 

Ainoa löytynyt refleksiivistä kontrollia kritisoiva tutkimus oli Wallacen (2021) 
esitys, jossa refleksiivinen kontrolli liitetään osaksi Venäjän sotilaallista ”skien-
tististä” ajattelua. Wallacen keskeinen teesi on, että konflikteista ei voida abst-
rahoida stereotyyppisiä kaavoja, vaan jokaista konfliktia on käsiteltävä omana 
kokonaisuutenaan, jolla on oma logiikkansa. 

Wallacen mukaan formaalien mallien laatiminen kompleksisten ekologi-
oiden, eli esimerkiksi konfliktien, tutkimuksessa on pikemminkin kysymysten 
esiin nostamisen, ei niihin vastaaminen, väline. Näillä kysymyksillä voidaan 
puolestaan tunnistaa uusia kokeellisia ja empiirisesti tarkasteltavia tutkimus-
kohteita. Wallace katsoo, että vastustajan kontrollointi todellisessa taistelutilan-
teessa ei koskaan ole varmaa, toisin kuten refleksiivisen kontrollin teoria antaa 
ymmärtää. Konfliktit seuraavat muuttuvia ja kontekstisidonnaisia ”lakeja”, jot-
ka useimmiten ilmentävät polkuriippuvaisia historiallisia kehityskulkuja, joita 
puolestaan määrittävät kulttuuriset tekijät. Näin ollen taistelu, joka voidaan 
ymmärtää kahden kognitiivisen osapuolen dialogina, sisältää määrättyjä tekijöi-
tä, joita voidaan tarkastella tieteellisin menetelmin, mutta jotka eivät itsessään 
ole ”tieteellisiä”. Refleksiivinen kontrolli nojaa siis malleihin, jotka itsessään 
ovat abstraktioita todellisuudesta, ja jotka puolestaan nojaavat ideologisiin läh-
tökohtiin, eivätkä täten sano mitään merkittävää todellisuudesta, vaan ainoas-

taan lähinnä haittaavat käyttäjiensä toimintaa. (Wallace, 2021, s. 9-10.) 
Wallacen näkemystä voidaan kritisoida tiede-taide jaottelua koskevalla 

näkökulmalla, jonka Thomas (2004, s. 243) nostaa esiin. Thomasin mukaan ref-
leksiivisen kontrollin keskeinen fokus on nähtävä nimenomaan sotilaallisen 
taidon (military art) kontekstissa, eikä niinkään sotatieteiden viitekehyksessä. 
Näin ollen menestyksekäs refleksiivisen kontrollin hyödyntäminen vaatii vas-
tustajan sisäisen luonteen, ideoiden ja konseptien syvällistä tuntemusta, eli jo-
tain, jota tuskin voidaan kovinkaan helposti mitata ns. kovilla tieteillä. 

Wallacen kritiikkiä kuitenkin tukee Vasaran (2019, s. 99) havainto, jonka 
mukaan Venäjällä ei edes Neuvostoliitin romahdettua uudelleenarvioitu dialek-
tiikan ja systeemiteorian kykyä mallintaa todellisuutta. Refleksiivisen kontrollin 
perusperiaatteita ei siis ole missään vaiheessa kyseenalaistettu, vaan harvat 
kriittiset kannanotot ovat vain käsitelleet refleksiivisen kontrollin toteutustapo-
jen realistisuutta. 

5.4.2 Yhteenveto 

Refleksiivistä kontrollia koskevaa kriittistä tutkimusta on hyvin vähän saatavil-
la suomeksi tai englanniksi. Tärkein kritiikki koskee refleksiivisen kontrollin 
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taipumusta puristaa konfliktit yksinkertaisiksi malleiksi, joita hyödyntämällä 
vastustajaa voitaisiin kontrolloida. Mallit eivät kestä kohtaamista todellisuuden 
kanssa, vaan todellisuuden kaoottinen luonne on sellainen, että mallit eivät voi 
sitä tavoittaa. Esitetyn perusteella voidaan nähdäkseni todeta keskeisen kritii-
kin olevan, että on olemassa vaara, että refleksiivisen kontrollin yksinkertaista-
vat mallit ja niihin perustuvat päätökset voivat tuottaa epäoptimaalisia loppu-
tulemia haluttuihin päämääriin nähden. 
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Tutkielmassa tavoitteenani oli koota ja jäsentää refleksiivistä kontrollia koske-
vaa englannin- ja suomenkielistä tutkimusta, jotta voisin vastata tutkimusky-
symykseen: ”mitä refleksiivisestä kontrollista tiedetään?” Huolimatta laaja-
alaisista hauista, varsinainen aihetta koskeva kirjallisuus osoittautui vähäisem-
mäksi kuin mitä aluksi olin olettanut. Aineiston lukemisen jälkeen tämä ei kui-
tenkaan tuntunut yllättävältä – refleksiivinen kontrolli on jäänyt lännessä vielä 
toistaiseksi suhteellisesti ottaen melko vähälle huomiolle. Voidaan nähdäkseni 
melko suurella varmuudella sanoa, että pääosa läntisestä refleksiivistä kontrol-
lia koskevasta ymmärryksestä nojaa aivan muutaman tutkijan, kenties jo vuosia 
sitten, suorittamaan työhön 

Seuraavissa alaluvuissa pyrin tiivistetysti esittämään refleksiivistä 
kontrollia koskevan tämän hetkisen olennaisen tietämyksen perustuen 
tekemääni kirjallisuuskatsaukseen, selostamaan asiaan liittyvät omat 
pohdintani, sekä ilmaisemaan näkemykseni joitain mahdollisia tulevia 
tutkimussuuntia koskien.  

6.1 Refleksiivisen kontrollin tiivis esitys 

Refleksiivinen kontrolli on neuvostoliittolaisen Vladimir Lefebvren 1960-luvulla 
luoma käsite ja tutkimusala, jonka hän kehitti päätöksenteon mallintamiseen 
(Vasara, 2019, s. 59-60). Konsepti otti huomattavissa määrin vaikutteita 
venäläisestä kulttuurista, neuvostoliittolaisesta ideologisesta 
maailmankatsomuksesta, sekä aikansa intellektuaalisista ilmiöistä 
systeemiajattelusta ja kybernetiikasta, jotka puolestaan kytkeytyivät itse 
Neuvostoliiton ideologiseen ajatusmaailmaan ja sen tarpeisiin (Chotikul, 1986, s. 
29-30, 39; Vasara, 2019, s. 26-34). Neuvostoliitossa refleksiivistä kontrollia 
alettiin soveltaa nimenomaan sotilaalliseen kontekstiin (Giles, Sherr ja Seaboyer, 
2018, s. 7) ja Venäjä on jatkanut tätä perinnettä omassa sotilaallisessa 
ajattelussaan ja toiminnassaan (Gerasymchuk, 2017). 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
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Refleksiivisessä kontrollissa pyritään ohjaamaan vastapuolen 
päätöksentekoa (Gilesin ja Seaboyer, 2018, s. 4), mikä edellyttää vastustajan 
päätöksentekijöiden moraalisten, psykologisten ja muiden kulttuuriin ja 
luonteeseen liittyvien piirteiden syvällistä tuntemusta (Thomas, 2002, s. 64), 
jotta näiden kognitiivisiin malleihin voitaisiin kyetä vaikuttamaan (Shemayev, 
2007, s. 35). Vastapuolen ajattelun mallintaminen ja imitointi on refleksiivisen 
kontrollin näkökulmasta avain voittoon (Thomas, 2005, s. 252). Tärkeää 
refleksiivisen kontrollin soveltamisessa on myös omien tavoitteiden selkeä 
määrittely, tulevaisuuden kehityskulkujen ennakointi ja toimivien metodien 

valinta vastapuolen ohjaamiseen (Thomas, 2011, s. 97).  
Lähtökohtana refleksiivisessä kontrollissa on tarjota vastustajalle perusteet 

toimia tavalla, joka on kontrolloijan kannalta edullinen, ja jonka tämä kykenee 
ennakoimaan. Tavoitteeseen voidaan päästä hyödyntämällä erilaisia metodeja 
kuten esimerkiksi painostamisella tai syöttämällä väärää informaatiota. (Blandy, 
2009, s. 2.; Thomas, 2011, s. 96-97.) Kaikkea refleksiivistä kontrollia koskevaa 
ajattelua ja soveltamista ohjaa kuitenkin ajatus siitä, että taistelu tapahtuu aina 
ensi sijassa ihmisten mielissä (Potirniche, 2019, s. 48). Refleksiivinen kontrolli on 
siis ennen kaikkea psykologinen lähestymistapa (ks. Thomas, 2002, s. 66), jossa 
vastapuolen kognitiivisten mallien tutkiminen sanelee ne keinot, joita 
kontrolloijan tulisi käyttää saavuttaakseen päämääränsä (Selhorst, 2016, s. 152). 
Kaiken refleksiivisen kontrollin toiminnan tulee tähdätä vastapuolen mielen 
heikoimpiin kognitiivisiin suotimiin suuntautuvaan vaikuttamiseen (Thomas, 
2004, s. 241, 243).  

Käytännön tasolla refleksiivisellä kontrollilla voidaan tunnistaa olevan 
useita eri metodeja, joiden avulla voidaan pyrkiä vaikuttamaan kontrollin 
kohteeseen. Yleisesi ottaen refleksiivisen kontrollin metodien voidaan katsoa 
sisältävän disinformaation hyödyntämisen (Giles, Sherr ja Seaboyer, 2018, s. 5), 
harhauttamisen (Thomas, 2005, s. 249), informaatiolla tapahtuvan 
ylikuormittamisen ja suggeroinnin (Thomas, 2011, s. 96-97), päätöksentekoajan 
manipulaation (Thomas, 2004, s. 245), vastapuolen informaatioresursseihin 
vaikuttamisen (Thomas, 2002, s. 63), vastapuolen päätöksenteon algoritmeihin 
vaikuttamisen (Thomas, 2004, s. 245), sekä voimalla painostamisen (Thomas, 
2004, s. 244-245). 

Huolimatta vahvasta sidoksestaan sotilaalliseen kontekstiin, refleksiivistä 
kontrollia voidaan soveltaa myös poliittisiin ja sosiaalisiin prosesseihin 
vaikuttamiseen (Thomas, 2002, s. 69). Voidaan kenties jopa todeta, että 
refleksiivisen kontrollin käyttöä tarkasteltaessa on aina otettava huomioon 
myös poliittinen ulottuvuus (Berger, 2010, s. 25), ei pelkästään sotilaallista. 
Sovellusalasta riippumatta tavoitteena on loppujen lopuksi aina vastapuolen 

päätöksenteon mallintaminen ja siihen vaikuttaminen (Thomas, 2002, s. 69).  
Tutkimuskirjallisuudessa refleksiivisen kontrollin käyttöä on kyetty 

havainnoimaan useissa tapauksissa: vuoden 1993 Venäjän Valkoisen talon 
valtauksen ratkaisemisen yhteydessä (Thomas, 2004, s. 252-253), osana 
Neuvostoliiton ydinasevarustelua (Thomas, 2004, s. 253), Venäjän hyökätessä 
Ukrainaan vuonna 2014 (Hosaka, 2019a; Tuomi, 2021), Beslanin 
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koulukaappauksen yhteydessä (Berger, 2010, s. 88-89), Venäjän hyökkäyksessä 
Georgiaan vuonna 2008 (Berger, 2010, s. 135), sekä Israelin iskiessä Hamasia 
vastaan vuonna 2008 (Saressalo, 2012, s. 29).  

On huomionarvoista, että refleksiivistä kontrollia koskien löytyy vain 
vähän kritiikkiä. Edes Neuvostoliiton hajottua Venäjällä ei uudelleenarvioitu 
dialektiikan ja systeemiteorian, eli vahvasti neuvostovaikutteisten 
intellektuaalisten käsitteiden, varaan rakentuvaa refleksiivistä kontrollia tai sen 
kykyä mallintaa todellisuutta (Vasara, 2019, s. 99). Harvat kriittiset äänet ovat 
keskittyneet joko refleksiivisen kontrollin mallien kyvyttömyyteen 

abstraktioina kuvata todellisuutta (Wallace, 2021) tai sitten lähinnä rajoittuneet 
käsittelemään sen toteuttamistapojen realistisuutta (Vasara, 2019, s. 99). 

6.2 Pohdintaa koskien refleksiivistä kontrollia  

Refleksiivisen kontrollin tarkastelun yhteydessä havaitsin joitain seikkoja, joita 
pidän olennaisina ja joita ei ainakaan tietääkseni ole vielä käsitelty laajemmin 
ainakaan englannin- tai suomenkielisessä tutkimuskirjallisuudessa. Ensimmäi-
nen huomioni koskee refleksiivisen kontrollin olemusta ideologisena konsepti-
na ja ideologisen ympäristön tuotteena, sekä tämän mukanaan tuomia ongelmia. 
Toinen huomioni koskee refleksiivisen kontrollin ja ”poliittisen teknologian”, 
eli poliittisen manipulaation, suhdetta. Poliittinen teknologia voidaan nähdäk-
seni ymmärtää melko hyvin juuri refleksiivisen kontrollin sisäpoliittisena sovel-
luksena. Kolmas huomioni liittyy refleksiivisen kontrollin ja ennakoinnin väli-
seen suhteeseen, joka voisi mielestäni olla erittäin hedelmällinen tutkimuskent-
tä. 

6.2.1 Refleksiivinen kontrolli ideologisena rakennelmana 

Ensimmäinen huomioni koskee refleksiivisen kontrollin ideologista taustaa. 
Kuten esityksestä ilmeni, refleksiivinen kontrolli on hyvin pitkälti neuvostoliit-
tolaisen ajattelun tuote, jossa ilmenevät maan ideologian kannalta olennaiset 
perusoletukset (Chotikul, 1986; Vasara, 2019), joita ei varsinaisesti ole lähdetty 
haastamaan edes tänä päivänä (Vasara, 2019, s. 99). Tästä seuraa, että refleksii-
vistä kontrollia voidaan, muiden katsantokantojen ohessa, tarkastella myös po-
liittisen filosofian näkökulmasta eräänlaisena ideologian ilmentymänä sen teo-
reettisista oletuksista johtuen. Ideologia on aina lopulta pohjimmiltaan epätie-
teellistä ja vastustaa tieteen terapeuttista vaikutusta (Voegelin, 2014, s. 31), ei-
vätkä sen perusteet ole kritisoitavissa tai arvioitavissa ideologian sisältä käsin 
(Minogue, 2008, s. 153). Tähän huomioon niveltyykin juuri Wallacen (2021) esit-
tämä kritiikki, jossa hän katsoo refleksiivisen kontrollin olevan sidottu dogmei-
hin, jotka eivät viime kädessä tavoita huomattavasti refleksiivisen kontrollin 
abstraktioita monimutkaisempaa todellisuutta. 

Näin voidaan nähdäkseni todeta, että refleksiivinen kontrolli on eräänlai-
nen ideologinen jäänne neuvostoajalta, joka on periytynyt Venäjän asevoimien 
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ja poliittisten elinten johdolle. Huomioiden sen, että Venäjän nykyjohdossa ni-
menomaan neuvostoajan turvallisuuskoneiston edustus on huomattava (ks. 
esim. Belton, 2020), tämä ei liene yllättävää. Kenties tässä on myös syy refleksii-
visen kontrollin kohtaaman kritiikin vähyyteen: ne, jotka tutkivat ja kehittävät 
refleksiivistä kontrollia ovat niin sitoutuneet sen ideologisiin lähtöoletuksiin, 
etteivät voi irrottautua niistä, jolloin kritiikistä tulee mahdotonta. 

Voidaan toki esittää, kenties perustellustellustikin, että refleksiivisellä 
kontrollilla voi olla sinänsä käytännölliseen hyötyyn perustuvaa arvoa huoli-
matta sen ideologisista lähtökohdista, joiden todenmukaisuutta ei voida osoit-

taa. Kuitenkin juuri samat ideologiset dogmit välttämättä estävät refleksiivisen 
kontrollin kehittämisen todella innovatiivisilla tavoilla – asettaahan ideologia, 
eli tässä tapauksessa dialektiikka, ne reunaehdot, joita ei voida ylittää. Samalla 
tässä voidaan havaita refleksiivisen kontrollin heikkous. Mikäli refleksiivisen 
kontrollin ideologiset lähtökohdat kyetään ymmärtämään, voidaan kenties 
myös alkaa entistä tehokkaammin hahmotella niitä keinoja, joilla refleksiiviseltä 
kontrollilta voitaisiin suojautua. 

6.2.2 Refleksiivinen kontrolli ja poliittinen teknologia 

Toinen huomioni koskee refleksiivisen kontrollin ja ”poliittisen teknologian” 
välistä suhdetta. Kuten suorittamani tarkastelu osoitti, refleksiivinen kontrolli 
on monipuolinen lähestymistapa, joka ei rajoitu vain sotilaskäyttöön, vaan jota 
voidaan hyödyntää myös poliittisissa yhteyksissä (ks. Thomas, 2002, s. 75). Kir-
jallisuuskatsauksen yhteydessä tuli kuitenkin ilmi, että varsinkaan sisäpoliitti-
sessa kontekstissa tapahtuvaa refleksiivisen kontrollin käyttöä ei käsitykseni 
mukaan ole juurikaan tutkittu. 

Esitän tässä yhteydessä, että vaikka refleksiivisen kontrollin hyödyntämi-

nen sisäpolitiikassa olisikin jäänyt vähälle huomiolle, ollaan toista, siihen lähei-
sesti liittyvää konseptia sen sijaan tarkasteltu myös lännessä ainakin viimeisen 
kahdenkymmenen vuoden ajan. Kyseessä on ”poliittisen teknologian” nimellä 
esiintyvä termi, jolla viitataan varsinkin entisen itäblokin maissa harjoitettuun 
demokratian ja kansalaismielipiteen ohjailuun erilaisia ”teknologioita”, eli ma-
nipulointitekniikoita, hyödyntämällä (ks. Wilson, 2005a). Poliittisella teknologi-
alla viitataan informaation ja sen välittäjien manipulointiin julkisen keskustelun 
ja mielipiteen ohjaamiseksi hallinnolle edulliseen suuntaan (Kemper, 2019, s. 
214).  

Refleksiivisellä kontrollilla ja poliittisella teknologialla on samankaltai-
suuksia (vrt. esim. Thomas, 2004 ja Wilson, 2005b, s. 174-186) tasoilla, joiden 
perusteella voidaan esittää niiden ammentavan samoista lähteistä. Kumpaakin 
lähestymistapaa hyödyntävät tahot ovat saaneet manipulaatiota koskevat op-
pinsa Neuvostoliiton turvallisuuskoneistossa (Wilson, 2005a).  

Sisäpolitiikkaan sovellettuna refleksiivisen kontrollin, tai poliittisen tekno-
logian, voidaan katsoa hyödyntävän erilaisia manipuloituja diskursseja, inter-
ventioita, apparaatteja, käytänteitä ja strategiota, joilla pyritään saavuttamaan 
haluttu lopputulos (Hindmarsh ja Parkinson, 2012, s. 307). Keskeisellä sijalla 
ovat nimenomaan suurelle yleisölle menevän informaation manipulointiin kes-
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kittyneet tekniikat, kuten tarinoiden kehystäminen, muotoilu ja levittäminen 
(Kemper, 2019, s. 228), sekä valepuolueiden luominen ennakoidun poliittisen 
vastarinnan kanavoimiseksi ja hyödyntäminen (Hosaka, 2019b).  

Poliittinen teknologia toisin sanoen jakaa paljon yhteistä erityisesti reflek-
siivisen kontrollin informaatiovaikuttamisen metodien kanssa. Esitän, että po-
liittista teknologiaa voitaisiin mahdollisesti pitää refleksiivisen kontrollin sisä-, 
mutta tarvittaessa myös ulko-, poliittisen soveltamisen esiintymismuotoina. 
Hosakan (2019b, s. s. 751) huomioita koskien Venäjän hybridisodankäynnin 
tapaa hyödyntää poliittista teknologiaa voidaan pitää argumenttiani vahvista-

vana tekijänä. 

6.2.3 Refleksiivinen kontrolli ja ennakointi 

Kolmas huomioni koskee refleksiivisen kontrollin ja ennakoinnin välistä suh-
detta. Venäläisessä sotilasajattelussa katsotaan läntistä vastinpariaan pidem-
mälle tulevaisuuteen, sillä ennakoinnin uskotaan lisäävän tilannetta ja vasta-
puolta koskevaa kontrollia (Giles, Sherr ja Seaboyer, 2018, s. 7). Kuten edellä 
esittelemäni systemaattinen kirjallisuuskatsaus osoittaa, refleksiivisessä kont-
rollissa nykytilan ja vastapuolen tunteminen on keskeisessä roolissa, jotta vas-
tapuolta voidaan ohjailla haluttuun suuntaan (ks. esim. Thomas, 2002, s. 66; 
Giles, Sherr ja Seaboyer, 2018, s. 8, 11).  

Vastustajan reaktiot ovat kuitenkin aina tulevaisuudessa ja kuuluvat siksi 
epävarmuuden piiriin. Tästä syystä refleksiivinen kontrolli voisi ammentaa en-
nakoinnin moninaisesta ja laajasta kentästä, jotta se voisi systemaattisesti tutkia 
niitä eri tulevaisuuden tiloja, joihin kontrollia tavoitteleva osapuolia voisi uskoa 
tilanteessa päätyvänsä. Ennakointi voidaan ymmärtää kyvyksi ajatella tulevai-
suuden kehityskulkuja ja niiden mahdollisia vaikutuksia systemaattisesti 

(Slaughter 1990, s. 801-802; Conway, 2015).  
Ennakoinnin työkalujen avulla voidaan nykytilanteesta käsin tutkia tule-

vaisuudessa potentiaalisesti kohdattavia mahdollisuuksia, muutoksia ja riskejä 
(Kuosa, 2011, s. 10) perustuen kuluvalla hetkellä käytössä olevaan dataan ja 
ymmärrykseen (Kuosa, 2014, s. 31-32). Käytännön tasolla ennakoinnissa hyö-
dynnetään erilaisia systemaattisia metodologioita, jotka auttavat hahmotta-
maan tulevaisuuden muutoksia perustuen nykyhetken ymmärrykseen keskei-
siä muutosvoimia ja niiden ristikkäisvaikutuksia koskien (ks. Hines ja Bishop, 
2015).  

Lyhyesti sanottuna esitän, että ennakointi voisi alana tarjota kehikon, jon-
ka sisällä refleksiivisen kontrollin tulevaisuuteen katsovia osia voitaisiin kenties 
tutkia ja hahmottaa. Samalla aukeaa useita mielenkiintoisia tutkimuksellisia 
polkuja esimerkiksi sitä koskien, missä määrin refleksiivinen kontrolli voitaisiin 
tuoda osaksi vaikkapa liike-elämässä tapahtuvia ennakointi- ja strategiaproses-
seja.  
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6.3 Lopuksi 

Refleksiivistä kontrollia koskeva tutkimus tullee jatkumaan länsimaissa Venä-
jän aggressiivisesta käytöksestä johtuen. Tehtävää on, sillä kuten tekemäni kir-
jallisuuskatsaus osoitti, ymmärrys asiaa koskien nojaa vielä melko pieneen 
määrään tutkimuksia. Samalla asiaa koskeva kriittinen tarkastelu on jäänyt lä-
hestulkoon tekemättä. Puolustukseen liittyvien näkökohtien lisäksi refleksiivi-
nen kontrolli voi tarjota uusia ja mielenkiintoisia näkökulmia yritteliäille liike-
toimenstrategian, kommunikaation ja poliittisen vaikuttamisen kehittäjille ja 
harjoittajille. Refleksiivinen kontrolli on kuitenkin riisuttava ideologisesta pai-
nolastistaan ja oletuksistaan, jotta sitä voitaisiin täysimääräisesti päästä hyödyn-
tämään. Luonnollista on myös kysyä, onko refleksiivinen kontrolli lopultakin 
vain idealisoitu ajatus siitä, miten vastapuolta laboratorio-oloissa voisi manipu-
loida ilman, että konseptilla olisi juuri mitään todellista käyttöä reaalimaailmas-
sa. Kenties tulevien vuosien tutkimus valottaa näitä asioita. 
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