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Sisältö 

• Mitä vallankaappaus on? 
– Eli mitä me olemme tekemässä 

• Milloin vallankaappaus on mahdollinen? 
– Eli milloin sitä kannattaa yrittää 

• Miten asevoimia käytetään kaappauksessa? 
• Miten poliisin ja turvallisuuspalvelun kanssa on toimittava? 
• Miten poliittiset voimat lamautetaan kaappauksen ajaksi? 
• Miten varsinainen kaappaus suoritetaan? 
• Miten toimitaan heti kaappauksen jälkeen? 
• Miten hankitaan valta pysyvästi? 
• PROFIT! 

 



Mitä vallankaappaus on? 

• Vallankaappaus tarkoittaa valtion johdon 
syrjäyttämistä äkillisellä, yleensä sotilaallisella, 
operaatiolla. Usein tärkeimmät hallintorakennukset 
miehitetään, joukkotiedotusvälineistä tärkeimmät 
otetaan haltuun ja valtiojohto pidätetään tai ajetaan 
maanpakoon. Tämän jälkeen maan johtoon nimitetään 
kaappauksen johtajat. Usein kaappauksen järjestäjänä 
on (sotilas)juntta. Joskus pidetään näennäiset vaalit, 
joissa kaappauksen johtaja valitaan esimerkiksi 
presidentiksi, mutta usein kaappaajat ovat luopuneet 
vallasta akuutin kriisin mentyä ohi. (wikipedia) 

 



Mitä vallankaappaus on? 

• Valaankaappaus ei ole ulkoinen vallan anastus 
– Vallankaappaus ei vaadi laajan kansanjoukon suosiota 

• Vallankaappaus on poliittisesti neutraali  

• Toimii kaikilla ideologioilla 

– Vallankaappaus ei vaadi laajoja sotilasjoukkoja 

• Vallankaappaus käyttää valtiota itseään vastaan 
– Voima löytyy valtiokoneiston sisältä 

• Jutun juju on soluttaa valtiokoneiston pieni mutta 
kriittinen osa, jota käytetään sitten vivuttaessa 
loput pois hallituksen käsistä 



Milloin vallankaappaus on 
mahdollinen? 

• Vallankaappauksen edellytyksenä on 
asevoimien enemmistön ja väestön 
pysyminen passiivisena sekä joidenkin 
sotilasosastojen tuki. Usein hallitukselle 
uskolliset ja kapinalliset sotilasosastot ottavat 
yhteen. Monissa kehitysmaissa 
vallankaappaukset ovat yleisiä, lähinnä heikon 
demokraattisen perinteen takia.  (Wikipedia) 

 



Miloin vallankaappaus on 
mahdollinen? 

• Vallankaappaukselle löytyy kolme perusedellytystä 
(Luttwak) 
– Maan sosiaalisten ja taloudellisten olojen oltava sellaiset, 

että poliittinen osallistuminen rajoittuu pieneen osaan 
väestöä 

– Maan on oltava oleellisesti muista riippumaton ja 
ulkovaltojen vaikutuksen sen sisäiseen valtiolliseen 
elämään tulee olla suhteellisen rajoittunut 

– Maassa tulee olla valtiollinen keskus. Jos keskuksia on 
useita, niiden tulee olla määritettävissä ja niiden tulee olla 
pikemminkin valtiollisia kuin etnisiä. Jos valtion johdossa 
on epäpoliittinen järjestäytynyt ryhmittymä, kaappausta ei 
voi panna toimeen ilman sen suostumusta tai 
puolueettomuutta. 



Milloin vallankumous on 
mahdollinen? 

• Poliittisen osallistumisen rajoittuneisuus 
– Kansan on oltava poliittisesti irtautunut johdosta 

• Luottamus, legimiteetti, oltava alhainen, traditio 

• Suojautuminen: populismi (Peronismi), kansallisvaltio? 

– Valtion on kyettävä toimimaan, jotta sitä voidaan 
käyttää hyväksi 
• On oltava virkavalta, byrokratia, joka perustuu 

konemaiseen hierarkiaan 
– Todellinen valtiokoneisto löydyttävä 

• Suojautuminen: traditionaaliset heimot ja etniset 
ryhmittymät, takapajuisuus, feodalismi? 



Milloin vallankaappaus on 
mahdollinen? 

• Maan on oltava oleellisesti riippumaton 
– Todellisen poliittisen vallan lähteen on oltava 

anastettavissa (riippumaton) 
• Itsenäisyys, eristäytyminen  
• Suojautuminen: sotilasneuvonantajat, tiedusteluyhteistyö, 

miehitysjoukot, ulkoinen taloudellinen tuki 

– Vallankaappaus riippuu siis suurvalloista: 
• Etsitään suoraan suurvallan tukea omalle kaappaukselle, 

jotta saadaan apua näiden sotilas- ja tiedusteluvoimilta 
• Kaappaus ei onnistu jos suurvallalla on huomattavia joukkoja 

maassa, paitsi edellisen hallinnon siirtyessä eri poliittiselle 
linjalle 

• Suojautuminen: seuraa orjallisesti suurvallan politiikkaa 
 
 

 
 

 



Milloin vallankaappaus on 
mahdollinen? 

• Maassa tulee olla valtiollinen keskus 

– 1) toiminta, jos maata johtaa tai siellä on voimakas 
epäpoliittinen ryhmittymä 

• Usein pyrkivät itse pysymään puolueettomina 
– Voi olla kansallinen tai ylikansallinen 

• Tarpeen vaatiessa tehdään lupauksia ja uhkauksia 

• Suojautuminen: poliittisen johdon annettava 
epäpoliittisille ryhmittymille (suuryhtiöt) lisää 
rahaa/valtaa 

 



Milloin vallankaappaus on 
mahdollinen? 

• Maassa tulee olla valtiollinen keskus 
– 2) Kaappaus ei suoraan onnistu mikäli valta jakautuu 

moniin alueellisiin/etnisiin keskuksiin 
• A) Jos maakunnat ovat todellisia vallan keskuksia 

– Kaappaus toteutetaan yhdessä maakunnassa tai kaikissa yhtä 
aikaa 

» Käytännössä kannattaa keskittyä yhteen maakuntaan 
» Monien kaappausten yhtäaikainen koordinointi mahdotonta 

• Keskusvallan kaataminen kannattavaa, jos tavoite on 
anarkia tai maakuntien itsenäisyys 

• B) Yksi maakunta johtaa todellisuudessa maata 
– Kaappaus toteutetaan vain tärkeimmässä maakunnassa 

• Suojautuminen: voimakas alueellinen identiteetti, heimo- ja 
klaanisiteet 



Vallankaappauksen strategia 

• Hallituksen suojana ovat turvallisuuselimet 
– Asevoimat 
– Poliisi 
– Turvallisuuspalvelut 

• Hallituksen tukena ovat poliittiset voimat 
– Puolueet 
– Etunvalvontaryhmät 
– Alueelliset, etniset ja uskonnolliset ryhmittymät 

• Vallankaappauksen tavoite on: 
– Neutraloida suojaavat turvallisuuselimet 
– Pitää poliittiset voimat väliaikaisesti toimettomina 

 



Vallankaappauksen strategia 

• Vallankaappauksen onnistumisen kanalta kriittinen vaihe on 
vallankaappauksen toteutuksen ja legimiteetin saavuttamisen 
välinen aika 

• Suuren nopeuden tarve kriittinen! 
– Neutralointi ja toimettomuus väliaikaisia ratkaisuja 

• Vallankaappauksen toteuttajien heikkous paljastuu ajan kuluessa 
– Suojautuminen: avun etsintä tiedotusvälineillä 

• Kaappauksen toteuttajien oltava aluksi anonyymejä 
– Suojautuminen: kaappaajat voidaan maalata joka tapauksessa poliittisella värillä 

• Poliittiset voimat usein kyttäävät voittajan esilletuloa 
– Suojautuminen: avun etsintä tiedotusvälineillä 

– Kaappauksen toteutuksen on oltava lähes yhtäaikainen 
• Vaatii paljon väkeä, värvättävä etukäteen 
• Hankittava etukäteen varustus ja koulutus 

– Tyypillisesti saadaan valtion asevoimista 
– Myös etniset ryhmät värvättävissä 
– Suojautuminen: etniset puhdistukset, sisäinen turvallisuus, vakoilu 



Vallankaappauksen strategia 

• Turvallisuuselimien neutralointi 
– Turvallisuuselimet kaksiteräinen miekka 

• Suuret ja monimutkaiset turvallisuuselimet lisäävät 
turvallisuutta kaappausuhkaa vastaan 
– Asevoimien tulivoima nykyään valtava  
– Suojautuminen: Kansanjoukkojen kurissapito helppoa nykyasein 

• Suuret ja monimutkaiset turvallisuuselimet on helpompi 
soluttaa ja neutraloida 
– Liian suuri organisaatio ollakseen tiivis solutusta vastaan 
– Suuri riippuvuus teknologiasta (ja asiantuntijoista) 

– Neutraloinnin tarkoitus ei ole joukon tuhoaminen vaan 
muuttaa se joko osaksi kaappauksen toteutusta tai 
vaarattomaksi kaappauksen ajaksi 

 



Asevoimien neutralointi 

• Vaihe I: Identifioidaan asevoimien 
toiminnalliset joukot ja niiden johtoportaat 

– Mikä on todellinen toimintakyky? 

• Riippuvuus teknologiasta ja asiantuntijoista 

• Oikea valmius toimintaan 

– Mikä on sijainti ja käyttötapa? 

• Lähellä/kaukana, voiko olla mukana 

• Maantieto (saaristo, manner, yms) 

 

 



Asevoimien neutralointi 

• Vaihe I: Identifioidaan asevoimien toiminnalliset 
joukot ja niiden johtoportaat 
• Mitkä ovat toimintaa ohjaavat todelliset johtoportaat? 

– Osa johtoportaista on aina puhtaan hallinnollisia 

– Osan johtoportaista ei oleteta antavan itse käskyjä  taistelujoukoille 

» Tälläisten johtoportaiden antaessa käskyjä niitä alettaisiin kysellä 

• Vinkkejä vaikuttaviin psykologisiin ja teknisiin tekijöihin 
– Vaikeakulkuisessa maastossa toimivat portaat alempana 

– Helppokulkuisessa maastossa ylempänä 

– Huonosti koulutetuissa ja/tai kurittomissa armeijoissa johtoportaat on 
yleensä keskitetty korkealle 

– Kalliit (ja teknisesti monimutkaiset yksiköt) ovat pieniä ja keskitetty 
ylijohdolle 

 

 



Asevoimien neutralointi 

• Vaihe II: Tutkitaan millä yksiköillä on mahdollisuus 
vaikuttaa vallankaappaukseen 
– Valtiokoneiston saattaminen valvontaa vie noin 12-24 

tuntia 
– Pääosa (kaikki?) valtiokoneiston osat ovat yleensä 

pääkaupungissa 

 
• Kaapauksen kannalta merkittäviä ovat ne joukot, 

joiden sijainti ja/tai varustus tekevät niille 
mahdolliseksi tulla väliin kaappauksen ollessa 
käynnissä 
 



Asevoimien neutralointi 

• Vaihe III: Asevoimien soluttamisen tarpeiden tutkimus 
– Nykyaikainen teknologisesti korkea yksikkö vaatii toimiakseen 

asiantuntijoita 
• Asiantuntijoiden puute halvaannuttaa väliaikaisesti joukon 

– Kaappauksen kannalta solutuksen logiikka on seuraava: 
• Teknisesti monimutkaiset joukot pyritään neutraloimaan 

– Nykyaikaisen joukon solutuksen tavoitteena on soluttaa asiantuntijat eikä 
johtajat 

• Teknisesti yksinkertaiset joukot pyritään saamaan mukaan 
– Perinteisen joukon solutuksen tavoitteena on soluttaa johtajat 

– Syyt: 
• Vähentää mahdollisen karkurin joukon käytettävyydelle aiheuttamaa 

riskiä (teknologinen tiski vähenee) 
• Joukon käyttöön saamiseen tarvittavien henkilöiden määrä (ja näin 

kaappauksen puolelle värvättävän väen määrä on pienempi) 
(turvallisuusriskit vähenevät) 
 



Asevoimien neutralointi 

• Avainhenkilöiden värväämiseen tarvittavat perustiedot: 
– Kaappaukseen mahdollisesti vaikuttavien sotilasosastojen 

identifiointi 

– Sotilaallisen komentoketjun rakenne ja todelliset johtajat 
• Periaatteessa upseerien ja joukkojen kuilun ollessa korkea on 

helppo saada joukko mukaan ilman muodollisia johtajia 
(upseereita) 

• ”Todellisten johtajien” (upseerit, aliupseerit) etsintä on vaikeaa 

– Yksikköjen tekninen rakenne ja asiantuntijoiden 
henkilöllisyys 
• Teknisten rakenteiden identifiointi on helppoa (ja rakenteet ovat 

yleensä pysyviä) 

 

 



Asevoimien neutralointi 

• Vaihe IV: Solutettavien henkilöiden valinta 

– Etukäteen on mahdotonta sanoa, ketkä ja/tai 
mitkä yksiköt ovat lojaaleja hallitukselle 

• Kaappauksen tekijöiden on oltava ennakkoluulottomia 

• Solutuksen kuluessa on keskityttävä jo solutettuihin 
ykisköihin, menestys lisää menestystä 

– Lähestyttäessä solutettavia henkilöitä 
kiinnijäämisen riski aina kasvaa 

• Johtaa turvallisuuselimien kiinnostukseen ja 
tutkimuksiin… 



Asevoimien neutralointi 

• Solutuksen ongelma: 

– Lähestyttäessä upseeria hän yleensä ilmoittaa siitä 
heti turvallisuuselimille 

• Koska hän on oikeasti ehdoton hallituksen kannattaja 

• Koska hän olettaa sen olevan lojaaliuskoe, pelkää ansaa 
ja menettävänsä kaiken suostuessaan 

• Koska hän olettaa sen olevan tehoton ja epävarma ja 
menettävänsä kaiken suostuessaan 

– Lähestymisen on pyrittävä estämään tämä 
ajatusrakennelma! 



Asevoimien neutralointi 

• Solutus on siis suunnattava niihin, jotka voidaan arvioida etukäteen 
altteiksi solutukselle 
– Yleensä ei ole aikaa/resursseja etsiä psykologisia heikkouksia tai 

tunnetiloja 
– Etukäteen tehty arviointi vähentää epäonnistumisten (ja 

tiedustelupalvelujen tutkimuksen) riskiä 
• Arviointi on yleensä myös laillista ja voidaan tehdä ajan kuluessa 

– Perinteinen solutuksen arviointitapa on etsiä kolmea seuraavaa 
potentiaalista hallinnon sisällä olevaa ristiriitaa: 
• Kansalliset siteet, etninen ryhmä 
• Poliittinen kanta 
• Urakehitys 

 

• Tämä metodi toimii suurille joukoille mutta ihmisen käytöstä ei voi 
koskaan täysin ennustaa! 



Asevoimien neutralointi 

• Kaappauksen kannattajille pyritään siis saamaan joku seuraavista 
vaikuttimista (siis muukin kuin ahneus ja pelko): 
– Ystävyyssiteet kaappauksen suunnittelijoihin 
– Samanlainen poliittinen katsantokanta 
– Perhe-, heimo- ja kansalliset siteet kaappauksen suunnittelijoihin 

• Kolme näkyvää ristiriitaa upseerin uskollisuudelle ovat: 
– Kansalliset siteet (yleensä helppo selvittää) 

• Kuuluuko sopivaan etniseen ryhmään? 

– Poliittinen kanta (selvitettävä sosiaalisessa tilanteessa) 
• Kannattaako periaatteessa muutosta nykytilanteeseen? 
• Kannattaako oikeasti nykyhallitusta? 

– Urakehitys (löytyy yleensä virallisista asiakirjoista ja sanomalehdistä) 
• Kenraalit eivät tee vallankumouksia, everstit tekevät 
• Etsimme urallaan kehittynyttä (siis pätevää) mutta paikalleen jämähtänyttä (siis 

turhautunutta) 
• Pitäisi olla vieraantunut esimiehistään (voisi tukea kaappausta) muttei alaisistaan (jotta 

saa ne mukaansa kaappaukseen) 



Asevoimien neutralointi 

• Vaihe V: solutuksen käytännön toteutus 
– Lähesty ensimmäisenä aina joukon vanhimpia upseereita 

tai suoraan komentajaa 
• Tämän vaikutusvaltaa voidaan käyttää joukon nuorempien 

upseerien taivutukseen 

– 1) Järjestä ensimmäinen tapaaminen 
• Luotaa epämääräisin sanankääntein näkemyksiä saada aikaan 

”poliittinen uudistus” 
• Värvääjän on oltava luotettava, pätevä ja korkeassa asemassa 

kaappauksessa muttei sisäpiirin jäsen 
– Korkea sosiaalinen arvo luo kuvaa kaappauksen takana olevan todellista 

voimaa 

• Sisärenkaan jäsenet eivät saa koskaan olla mukana värväyksessä, 
koska kiinnijäänti johtaa koko kaappauksen romahdukseen 
 



Asevoimien neutralointi 

– 2) Kaappauksen mahdollisuuden pohdinnan 
jälkeen on kerrottava värvätylle kaappauksesta 
seuraavat asiat 
• Kaappauksen poliittinen päämäärä 

– Ei pidä sitoa mihinkään puolueeseen eikä kuppikuntaan 

– Esitetään asevoimia tai kansaa nyt huolestuttavan ongelman 
ratkaisu asenteena (visio) eikä politiikkana 

– Iskulauseet mietittävä etukäteen huolellisesti! 

• Väitetään että mukana on jo paljon henkilöitä ja 
yksiköitä 
– Vihjaillaan takana olevista suurista voimista (luovat 

turvallisuudentunnetta) 

 
 



Asevoimien neutralointi 

– 3) Kun kaappauksen ajatus on värvättävän mielessä jossain 
määrin hyväksytty siirrytään miettimään mitä häneltä 
aiotaan pyytää osana kaappausta 
• Tehtävä rajoittuu muutamaan erilliseen toimenpiteeseen 

• Lähes kaikki hänen yksiköstään ovat jo kaappauksen puolella 

• Tämän vuoksi hänen osuutensa on turvallinen 

– 4) Kun solutettu johtaja on todella mukana voidaan hänelle 
kertoa mikä on hänen todellinen tehtävänsä luonne 
• Käsketään varustautumaan esimerkiksi tiesulun rakentamiseen, 

monta miestä tarvitaan ja miten hän saa tiedon tehtävän 
toteuttamisesta 

• Hänelle ei kerrota kaappauksen ajankohtaa, missä paikassa tie 
suljetaan ja mitä muut ryhmät tekevät 



Asevoimien neutralointi 

• Joka askeleella kerrottavat asiat on aina sovittava 
sisärenkaassa etukäteen, jotta estetään tiedon vuoto 
turvallisuuspalvelulle 

• Turvallisuutta painotetaan koko ajan 
– Luo turvallisuuden tunnetta solutetuille 

 
• Solutuksen onnistuminen määrittää mikä lopullinen rooli 

kullekin yksikölle annetaan 
– Lopullisesti solutettavien joukkojen määrä kaikista joukoista on 

usein hyvin vähäinen, tyypillisesti muutama prosentti 
– Ylisoluttautumista solutettavissa yksiköissä on vältettävä sillä 

solutuksen kokonaismäärän kasvu lisää paljastumisen riskiä 
 

 
 



Poliisin neutralointi 

• Poliisivoimien rakenne ja tehtävät riippuvat aina 
kyseisen maan sosiaalisista ja poliittisista oloista 

• Poliisin tehtäviin kuuluu kuitenkin aina: 
– Rikosten estäminen ja paljastaminen 

– Yleinen järjestys 

• Poliisi on organisoitu alueellisesti: 
– Valtakunnan kattava poliisiasemien verkko 

– Etsivätyön organisaatio keskitetty väestökeskuksiin 

• Poliisin työhön kuuluu aina myös tiedustelu! 



Poliisin neutralointi 

• Useissa poliisivoimissa on myös vahvoja 
puolisotilaallisia yksiköitä 
– Tarkoitettu poliisitehtäviin (joukkojenhallinta) 

– Tarkoitettu sotilastehtäviin (selustan turvallisuus) 

• Varustus ja käyttö tekevät ihanteellisiksi 
estämään/toimimaan vallankaappauksessa 
– Solutettava tarvittaessa 

• voi olla myös mahdotonta, jos poliittisesti motivoitu 

• Puolisotilaallisten joukkojen neutralointi seuraa 
sotilasjoukkojen solutusmenetelmiä 



Poliisin neutralointi 

• Maalaispoliisin neutralointi 

– Lukumääräisesti suurin osa poliisivoimia 

– Ei merkitystä kaappauksen kannalta 

• Ei organisaatiota/koulutusta toimia suurena joukkona 

• Pääkaupungin asiat/tiedonkulku usein etäisiä  
– ei koske minua ajattelu 

• Ei tarvitse soluttaa! 

 

 



Poliisin neutralointi 

• Kaupunkipoliisien neutralointi 
– Toimivat kolmella alueella 

• Rikosten paljastaminen ja tutkimus 
• Normaali järjestyksen valvonta 
• Liikennetehtävät 

– Etsiviä yleensä vähän 
• Byrokraattinen ajattelutapa 
• Tiedustelua tehdään tavallisesti vain ajoittain ja vähän 

– Uniformupukuisia poliiseja paljon 
• Hajautettu jokapäiväisiin töihin 
• Kykenevät toimimaan suurina joukkoina (ei sotilaallista koulutusta) 
• Pieniä taktisia yksikköjä voi löytyä mutta niiden vahvuus ja varustus 

ryhmä/joukkuetasoinen 

• Ei tarvitse soluttaa! 
 

 



Poliisin neutralointi 

• Poliisin rooliin vaikuttaa ratkaisevasti sen 
ajattelutapa suhteessa asevoimiin 
– Poliisi seuraa yleensä siviilielämän ajattelumalleja 

– Armeijan ajattelumalli voi erota radikaalistikin 

• Kaappauksen kannalta siviilielämän mallien 
seuraaminen on ongelmallinen 
– Tyypillisesti poliisin värväys on vaikeampaa kuin 

armeijan 

– Alaisia on vähän ja sotilaallinen kuri puuttuu 
• Taisteluteho kaappausvaiheessa usein kyseenalainen 

 



Turvallisuuspalvelun neutralointi 

• Turvallisuuspalvelut ovat pienin osa valtion 
turvallisuuselimistä 

– Kaikkein vaarallisin joukko kaappauksen kannalta 

• Tehtävänä selvittää kaappausuhka 

• Jäsenyys ja organisaatio usein salaiset, vaikea soluttaa 

• Organisaatio usein monitahoinen ja/tai toimii 
monella sektorilla 

• Jäsenten lojaalius yleensä erinomainen 

 

 

 



Turvallisuuspalvelun neutralointi 

• Turvallisuuspalveluiden tehtäviä ovat: 
– Pelkät tiedustelutehtävät 

• Strateginen ja taktinen sotilaallinen tiedustelu 
– Yleensä kiinteästi sidoksissa asevoimiin 

• Tekninen tiedustelu 
– Yleensä sidoksissa asevoimiin ja/tai taloouselämään 

• Taloudellinen tiedustelu 
– Yleensä sidoksissa talouselämään 

• Poliittinen tiedustelu 
– Ulkoministeriön ja suurlähetystöjen kautta 

 
• Kaappauksen valmistelu voi vuotaa näiden elimien kautta mikäli 

kaappauksessa käytetään huomattavasti ulkomaalaista apua ja/tai 
tietotaitoa 

 



Turvallisuuspalvelun neutralointi 

– Vastatiedustelutehtävät 

• Edellämainittujen tiedustelutehtävien ehkäisy 

• Yleensä sotilaallinen turvallisuusosasto 

 

• Asevoimien solutuksessa käytetyt tekniikat ovat samoja 
menetelmiä, mitä ulkomaiset tiedustelupalvelut 
käyttävät tiedustelutoiminnassaan 
– Kaappauksen ilmitulon vaara on suurin tälläisen 

vastatiedustelutoiminnan kautta 

 



Turvallisuuspalvelun neutralointi 

– Vastavakoilutehtävät 
• Turvallisuuspalvelujen pätevin osasto 
• Suorittaa usein harkittua kosketuksenottoa vastapuolen 

tiedustelupalveluihin väärän tiedon antamiseksi 
• Toiminnan tehokkuuden kannalta usein oma yksikkö 

– Usein erittäin laaja-alaiset valtuudet 

– Sisäinen (poliittinen) turvallisuus 
• Pyrkii estämään vallankaappaukset ja vallankumoukset 
• Usein metsästää valtion vihollisia 

– Sisäinen tiedustelupalvelu 
• Poliisin tai puolisotilaallisten joukkojen osana 
• Samat tehtävät kuin vastatiedustelulla ja/tai sisäisellä 

turvallisuudella 
 

 
 

 

 



Turvallisuuspalvelun neutralointi 

• Yleensä kaappauksen jäsenten toiminta 
turvallisuuspalvelun eri osien kanssa on 
puhtaasti puolustuksellinen 

– Solutuksia odotetaan ja käytetään tietojen 
urkkimiseen kaappauksen suunnittelijoilta 

– ”Todellinen solutus” on lähes mahdotonta 

 



Turvallisuuspalvelun neutralointi 

• Turvallisuuspalvelun neutralointi lähtee kaappauksen omasta sisäisestä 
turvallisuudesta 

• Periaatteet: 
– Kaikki tieto annetaan suullisesti 
– Vain välttämätön tieto annetaan 
– Kaikki yhteydet sisärenkaasta kulkevat yksisuuntaisesti ulospäin 
– Sisärenkaan jäsen ei tee mitään, minkä ulkorenkaan jäsen voi tehdä 

• Riskit ovat suurimmat solutuksessa: 
– Otettaessa yhteyttä uusin värvättäviin (solutusvaihe) 
– Turvallisuuspalvelun salamyhkäinen luonne (voi sisältää osastoja arkielämän 

organisaatioissa, joita solutetaan) 

• Turvallisuuspalvelu saa joka tapauksessa tietää kaappauksesta etukäteen 
– Turvallisuuspalvelun tavoite on löytää suunnittelijat (sisärengas) ennen 

kaappausta 
• Vie aikaa, jolloin kaappaus ehditään toteuttaa 

– Turvallisuuspalvelun taisteluvoima on tyypillisesti mitätön kaappauksen aikana 



Vallankaappauksen suunnittelu 

• Vallankaappauksen lopullinen tavoite on 
uuden poliittisen johdon valtaannousu 

– Vaatii poliittisten voimien toimettomuuden ja/tai 
hyväksynnän 

 

• Poliittisten voimien väheksyntä johtaa 
väistämättä vallankaapauksen 
epäonnistumiseen! 



Vallankaappauksen suunnittelu 

• Poliittiset voimat voivat puuttua kaappauksen 
kulkuun: 

– Yhdistämällä ja ryhmittämällä kansanjoukkoja tai 
koko kansan kaappaajia vastaan 

• Puolue tai järjestökoneisto mobilisoi kansan 

• Yleislakon kutsuminen 

– Käyttää hallussaan olevia joukkotiedotusvälineitä 
kaappaajien vallan siirtymisen estämiseksi 

• Median hallussapito ja uutisvirran hallinta 

 



Vallankaappauksen suunnittelu 

• Poliittisten voimien neutralointi toimii kahdella 
tasolla: 
– Yleisellä tasolla vaikeutetaan poliittisten voimien 

toimintaa: 
• Poliittisen johdon vangitsemisella 
• Joukkoviestintävälineiden ja viestintäverkkojen lamautus 
• Kuljetusvälineiden pysäyttämisellä 

– Erityisellä tasolla: 
• Eristämällä muiden poliittisten voimien johto järjestöistään 

• Perustarkoitus on lamauttaa poliittisten voimien 
toiminta väliaikaisesti! 
 

 



Poliittisen johdon neutralointi 

• Valtion johtohenkilöiden määrä on 10-50 

– Avustajien ja neuvonantajien kanssa määrä voi 
nousta 4…5 kertaiseksi 

• Maine, esiintyminen, arvovalta 

• Voivat nostattaa valtion hajalla olevat voimat 
kaappausta vastaan 

• Yleensä hyvin suojattuja 



Poliittisen johdon neutralointi 

• Kaappaajien rajallisten resurssien vuoksi vain osa 
joukosta voidaan pidättää kerralla 

– keskityttävä oleellisimpiin kaappauksen 
vastatoimien ehkäisyn kannalta, tyypillisesti: 
• Sisäministeri (Poliisi- ja turvallisuusjoukkojen johtaja) 

• Puolustusministeri (asevoimien johtaja) 

• Puoluejohtajat (jos puolueilla on taistelujärjestöt) 

• Presidentti, Pääministeri, yms (koordinoivat toimintaa) 

– On tärkeä ottaa selville millaisia järjestöjä ja 
voimia johtajilla on käytössään nimikkeiden sijaan 

 



Poliittisen johdon neutralointi 

• Poliittisen johdon edustajat on jaettavissa kolmeen 
osaan: 
– Seremonialliset hahmot 

• Ei pidätetä 
• Yleisesti suositut merkittävät seremonialliset henkilöt pidetään 

jatkuvuuden symboleina 
• Pienemmistä seremoniallisista hahmoista ei tarvitse välittää 

– Sisärengas ja järjestyskeinojen johtajat 
• Pidätetään ja eristetään vallan vakiintumiseen asti 
• Erityisesti kansansuosiossa olevat johtohenkilöt kuuluvat tähän 

luokkaan 

– Muut ministerit ja ylimmät virkamiehet 
• Jaetaan tärkeysjärjestyksen mukaan eri ryhmiin 
• Pidätetään resurssien vapautuessa 



Poliittisen johdon neutralointi 

• Poliittisen johdon ulkopuolisten henkilöiden 
kanssa toimitaan seuraavalla tavalla:  

– Yleensä henkilöllä on merkitystä vain järjestönsä 
kautta (hoidetaan viestiverkkojen kaatamisen 
kautta) 

– Jotkut voivat symboloida ideologiaa tai asennetta 

• Tälläisiä henkilöitä kannattaa kohdella kuten 
seremoniallisia hahmoja 

 



Joukkoviestintävälineet 

• Tärkeimmät joukkoviestimet ovat: 
– Lehdistö 

• Ei ole merkitystä kaappauksen lyhyyden vuoksi 
– Ehditään ottaa haltuun myöhemmin 

– Radio, TV, Internet 
• Lähetysverkkoja ja -asemia paljon 

– vaikea ottaa haltuun 

• Kaappauksen strategia: 
– Otetaan haltuun se kanava, joka on arvovaltaisin 

poliittisten viestien lähettämisen kannalta  

– Neutraloidaan muut lähteet 



Joukkoviestintävälineet 

• Lähettimien ja verkon ytimen neutralointi 
– Sisäisen sabotointi 

• Tehokkain, vaatii solutusta ja ammattitaitoa (tekniikka) 

– Ulkoinen sabotointi 
• Vaatii ammattitaitoa (räjähteet, aseet) 

– Sabotointi on tekninen taitolaji, joka riippuu 
kohteesta 
• Varavoima, kiintät yhteydet, verkkoratkaisut, antennit, 

lähetyksen automatisointi, tietokannat… 

• Vaatii tietotaitoa, nykyään haavoittuvuus kasvussa 

 



Vastatoimenpiteiden estäminen 

• Vallankaappauksen kuluessa aloite ei välttämättä 
ole kaappaajilla 
– Pienet lojalistiryhmät 

– Soluttamattomat sotilasosastot 

• Toiminnan estämiseksi (tai viivyttämiseksi) 
toimitaan seuraavasti: 
– Estetään/haitataan avunpyynnöt viranomaisverkossa 

– Yritetään eristää lojaalien sotilasjoukkojen 
saapuminen puolustamalla kaappauksen kohdetta 
• Yleensä pääkaupungin keskustan uloin raja 

 

 

 



Viranomaisverkkojen lamautus 

• Hätätilanteessa viranomaisviestintä perustuu: 
– Kiinteisiin verkkoihin kaukoliikenteessä 

• Viranomaisten verkkojen haltuunotto yleensä mahdotonta 
– Lamautettava sabotaasilla 

– Radioverkkoihin lähiliikenteessä 
• Sabotointi yleensä vaikeaa/mahdotonta 

• Tavoitteena on eristää kaappauksen ajaksi 
toiminta-alue niin, että tieto liikkuu hitaasti tai 
siihen ei uskota (sekavilla ja ristiriitaisilla käskyillä 
solutettujen henkilöiden toimesta) 



Kapinallisten viestiyhteydet 

• Kapinallisten viestiyhteyksien on yleensä 
toimittava vain paikallisesti 

– Radioverkkojen käyttö paras ratkaisu 

 

 



Pääkaupunkiin pääsyn rajoittaminen 

• Kaappauksen tapahtuma-alue on turvattava kaappauksen ajaksi 
– Eristetään alue tiesuluin 

• Luo samalla kuvan vallankaappauksen voimasta 
• Vaikeuttaa poliittisen johdon pakoa 

– Paennut johtaja voi toimia vastavoimien johtajana 

– Estetään pääteiden käyttö 
• Luo samalla kuvan vallankaappauksen voimasta 

– Estetään ilmakuljetukset 
• Ilmateitse kuljetettujen joukkojen määrät ja teisteluteho ovat vähäisiä mutta 

riittävät vallankaappaustilanteessa 
• Siviilikentät helppo sulkea (ajoneuvoja kiitoradoilla, varoituslaukaukset) 
• Sotilaskenttien valloitus vaikeaa mutta pelkkä esto (läsnäolo voi riittää) 

– Rautatiekuljetukset helppo pysäyttää sabotaasilla 
• Ei merkitystä nykyaikana 

 



Julkiset rakennukset 

• Seuraavat julkiset rakennukset on otettava haltuun 
vallankaappauksen yhteydessä 
– 1) Todellisen vallan tyyssija 

• Estävät/haittaavat lojalistien toimintaa 

– 2) Tärkeimmät hallinnolliset rakennukset (ministeriöt) 
• Jätetään usein toiseen vaiheeseen 

– 3) Symboliset rakennukset 
• Jätetään usein toiseen vaiheeseen 
• Luovat kuvan vallankaappauksen voimasta 

– Kansa yhdistää ne valtaan 

– Tarkoitus on, että ihmisten alkaessa kysellä kuka näitä rakennuksia 
miehittää kaappaus on jo ohi 

• Käytännössä 2 ja 3 luokan rakennuksien valloitus totetutetaan 
käyttämällä niitä tehtävänsä toteuttaneiden iskuryhmien 
kokoontumis- ja tapaamispaikkoina. 
 



Järjestäytyneiden poliittisten voimien 
neutralointi 

• Hallituksen lisäksi valtioissa on erilaisia järjestäytyneitä poliittisia ryhmiä 
– Mielipidejohtajina voivat kääntää kansan kaappausta vastaan tai rauhoittaa 

kansaa 
– Voivat johtaa omia aseellisia ryhmiä 

• Osa järjestöistä voi olla puolilaillisia 

– Käytännössä paras vaihtoehto on neutrtaloida ne väliaikaisesti ylimenovaiheen 
ajaksi 

• Kaappauksessa ei pidä neutraloida äärimmäisyysliikkeinä tunnettuja 
poliittisia ryhmiä 
– Kaappauksen aikana näitä pelkäävät ryhmät siirtyvät tukemaan kaappaajia 
– Kaappaajat voivat taistella vastustajiksi siirtyneitä normaaleita ryhmiä vastaan 

leimattuaan ne ensin äärimmäisyysliikkeiden kannattajiksi 

• Käytännössä merkittävimmät poliittiset järjestöt ovat: 
– Uskonnolliset järjestöt 
– Poliittiset puolueet 
– Ammattiliitot 

 



Uskonnollisten järjestöjen 
neutralointi 

• Uskonnollisten järjestöjen neutralointi on seuraava 
dogmasta riippumatta: 
– Uskonnollisten joukkoviestintävälineiden lähetykset 

keskeytetään väliaikaisesti 

– Uskonnollisten kokouspaikkoja ei suljeta 
• Sulkeminen ärsyttäisi uskovia 

• Tiesuluilla estetään usovien liike kokouspaikoille 

– Uskonnollisten johtajien pidätyksessä oltava varovainen 
• Usein keskitason toimeliaitten poliittisesti aktiivien pidätys riittää 

– Nuoria ja yleensä tuntemattomia 

• Ylimpien uskonnollisten johtajien pidätystä on syytä välttää 
– Johtaa varmasti vastatoimiin 



Poliittisten puolueitten neutralointi 

• Poliittiset puolueet kilpailevat kaappaajien kanssa vallasta 
• Puolueiden väliaikainen neutralointi riippuu puoluetyypistä: 

– Konepuolueet (patronage systeemi) 
• Jätetään rauhaan 
• tekevät kyllä sopimuksen kaappaajien kanssa myöhemmin 

– Kapinalliset puolueet (laittomat/puolilailliset) 
• Haittaavat toimintaa: kansankiihotus, salamurhat, lakkoilu 
• Johtajat pidätetään, alempi taso yleensä tällöin voimaton 

– Puolibyrokraattiset puolueet (yksipuoluejärjestelmät) 
• Jätetään rauhaan 
• Virkamieskoneistoksi muuttunut järjestelmä surkastuu poliittisen 

johdon pidätyksen jälkeen 

– Demokraattiset puolueet 
• Jätetään rauhaan 



Ammattiliittojen neutralointi 

• Ammattiliittojen toiminta riippuu niiden 
poliittisesta järjestäytymisestä 

– Puolueisiin kiinnittyneet ammattiliitot ovat heti 
puolueiden käytössä 

• Yleislakko vaarallinen ase 

• Perustekniikkana pidättää AY-johtajat heti ja sulkea 
päämajat 

– Teollisuuden alojen ammattiliitot eivät välittömästi 
vaarallisia 

 



Vallankaappauksen suoritus 

• Vallankaappaus suoritetaan kuten sotilaallinen 
operaatio 

• Lyhytaikainen ja intensiivinen 
– Nopeus on onnistumisen ehdoton edellytys 

– Ohi 24 tunnissa 

– Suorituksen aikana ei voida korjata jo tehtyjä virheitä! 

• Perustuu huolellisesti etukäteen tehtyihin 
suunnitelmiin 
– Toteutuksella ei ole päämajaa, joka johtaisi toimintaa 

– Luotetaan suunitelmaan! 

 



Vallankaappauksen suoritus 

• Vallankaappauksen kuluessa hallitus saa tietää asiasta 
– Reagointia vaikeuttaa tiedon puute 

• Vihollinen vai kapina vai kaappaus? 

– Hallituksen ensimmäiset liikkeet ovat väistämättä osaksi 
virheellisiä 

• Kaappauksen sisärengas liittyy liikkeelle lähteviin 
iskuryhmiin 
– Kukin johtaja menee oman ryhmänsä mukana 

kohteeseensa 
• Pidätys tai epäonnistuminen ei estä koko kaappausta 

– Ryhmät pieniä ja liikkuvia 
• vaikea paikallistaa ja tuhota kaappauksen johtajia 
• Nopeus kompensoi ryhmien pientä kokoa 

 



Vallankaappauksen ajoitus 

• Kaappauksen alkuhetken sanelee solutuksen eteneminen 
– Tyydyttävän solutuksen saavuttamisen jälkeen on toimittava heti 
– Aika toimii turvallisuuspalvelun hyväksi 
– Kaappauksen ajoitus sopiviin ja hyödyllisiin sattumiin on 

käytännössä mahdotonta 
– Turvallisuuspalveluiden tavoite on koko kaappausryhmän 

sisärenkaan kiinnisaanti 
• Tietojen jatkuva kokoaminen 
• Solutuksen laajuuden arviointi 
• Upseerien uskollisuuden arviointi 

– Turvallisuuspalvelu laukaisee pidätykset epäillessään 
kaappauksen olevan käsillä (aikatekijä loppuu) 
• Tärkein laukaisija on epäiltyjen kaappaajien toiminnan/viestiliikenteen 

kasvu 
 

 



Vallankaappauksen ajoitus 

• Kaappaukselle ei saa antaa yleistä alkumerkkiä 
– Toimii signaalina turvallisuuspalvelulle 

• Kukin ryhmä saa erikseen alkumerkkinsä 
– Viestien määrä kasvaa epätasaisesti ja havaitsemisaika 

viivästyy 
• Varma merkki on aseistettujen ryhmien siirtyminen 

kaupunkialueelle (pääkaupunki) 

• Aikataulutuksessa on pidettävä huolta, että kukin 
ryhmä saa merkkinsä erikseen eri aikoihin mutta 
ne saapuvat kaupunkialueen rajalle (hälytysraja) 
yhtä aikaa 
 



A-kohteiden valtaus 

• A-kohteita ovat vahvasti vartioidut julkiset rakennukset 
– Miehityksessä pyritään välttämään taistelua 

• Omia raskaita aseita näyttämällä pyritään lannistamaan puolustus 
varsinkin jos apua ei saada (viestiyhteydet poikki) 

• Taistelun tullessa on täällä oltava raskain varustus 

• Mitä parempi varustus sen todennäköisemmin verenvuodatukselta 
vältytään! 

• A-kohteen valloituksessa käytetään tavanomaisia 
kaupunkitaistelun tekniikoita 
– Osa joukoista voi pyrkiä yllätykseen käyttämällä 

siviilivaatteita 

– Tavoitteena on tuhota viestijärjestelmät ensiksi 

 

 
 



Omien koirien puremisen estäminen 

• Vallankaappauksien toteutuksen aikana tilanne on 
erittäin epävakaa 

• Joku A-ryhmän komentaja saattaa yrittää tällöin 
kaappausta kaappauksen sisällä 
– Mahdollista, jos hänen ryhmänsä on vahva 

• Tämä estetään seuraavasti: 
– A-ryhmät muodostetaan monista alaosista (vaikeampi 

hallita) 
– Yhteinen päällikkö alueella sisärenkaan jäsen 
– A-ryhmä jaetaan heti pieenmppi ryhmiin muiden 

toisarvoisten kohteiden valtausta varten  
• Tiesulkujen vahvistus, symboliset kohteet 



B-kohteiden valtaus 

• B-kohteita ovat tekniset laitokset 

– Viestiliikennekeskukset, TV- ja radio-asemat 

– Vartiointi on tavallisesti heikko 

• Tarvittava joukko on tyypillisesti pieni 

• Mukana oltava teknisiä asiantuntijoita 

• Miehitys suoritetaan avoimesti uniformupukuisin 
sotilain ja poliisein 
– Taisteluja tuskin tulee 



C-kohteiden valtaus 

• C-kohteita ovat henkilöt, jotka on eristettävä 
– Ongelma ei ole vartioiden voittaminen vaan 

pakeneminen 
• C-ryhmät ovat pieniä ja siviilipukuisia (10-12 miestä) 

– Vartioita on vastassa tyypillisesti vain pari kappaletta 

• Siirtyvät toiminta-alueelle ennen muita 
• Aloittavat toiminnan muita ennen 

– Kohteiden pakeneminen vaikeutuu 

– C-kohteet on pidätyksen jälkeen joko 
• Siirrettävä varmaan tilapäiseen vankilaan tai… 

– Lojalisteille vapautus olisi suuri voitto 

• Teloitetttava heti 
– Varma ratkaisu, suositeltava 



Muiden kohteiden valtaus 

• Samaan aikaan toimitaan muuallakin: 

– Tiesuluille määrätyt joukot sulkevat tiet ja 
lentokentät 

– Solutettujen joukkojen upseerit toteuttavat omat 
rajoitetut neutralointitehtävänsä 

• Salaisuusvaatimuksien vuoksi tiedotus toiminnasta 
tapahtuu joukkoviestimien kautta 

• Kaapparit toimivat maan uniformuissa 

– Tunnuksia on syytä välttää, sekoittaa tilannetta 

 



Toiminta heti vallankaappauksen 
jälkeen 

• Vallankaappauksen jälkeen kaappaajien 
otettava maa haltuunsa 

– Omien joukkojemme rauhoitus 

– Valtion koneiston rauhoitus 

– Suuren yleisön rauhoitus 

 



Omien joukkojemme rauhoitus 

• Sotilaat on rauhoitettava ja lähetettävä 
parakkeihinsa 
– Aluksi kaikki viestiliikenne pidetään sisärenkaan 

käsissä (estetään kaappaus kaappauksen sisällä) 
– Ostetaan sotilaiden uskollisuus 

• Nuoremmille upseereille ylennyksiä 
• Varoitetaan, että jos he eivät tottele meitä lojalistit ovat 

heitä vastaan 

– Virkamiehistö ja sotilaat taataan 
• Pidetään ammattimiehet töissä (normaaliin tapaan) 
• Annetaan ”ylennyksiä”, kaukaisia komentotehtäviä ja 

diplomaattitehtäviä ulkomailla 
 



Valtion koneiston rauhoitus 

• Yleisesti ensimmäinen ajatus vallan vaihtuessa 
on huoli omasta asemasta hierarkiassa 
– Joko uskollisuuden vakuutuksia (arvottomia) tai 

lojalismin vakuutusta (arvottomia) 

• Joukkoviestintävälineet ja viranomaisverkot 
otetaan taas käyttöön 
– Vakuutetaan kaappauksen jälkeisten asioiden 

jatkuvan kuin tähänkin asti 
• Vältetään oman heikkouden ja avuntarpeen osoitusta 

• Hierarkiat arvostavat pysyvyyttä 



Suuren yleisön rauhoitus 

• Aloitetaan poikkeustilalla 
– Estää joukkoliikkeet, vaikeuttaa toimintaa 

• Joukkotiedotusvälineiden käyttö 
– Esitetään kaappauksen voimaa ja valtaa 

• Oikeutuksen selittely ei toimi oikeassa elämässä 

• Annetaan tiedoksi lain ja järjestyksen paluu 

• Tiedotetaan vastarinnan loppuneen kokonaan 

– Rauhoitetaan kansaa  
• ilmoittamalla ettemme ole ääriliike 

• Eturyhmien etuihin ei kosketa, luvataan kaikille jotain 

 

 



Se oli siinä! 

• Nyt voidaan alkaa ottamaan maa kunnolla haltuun 
– Valitaan ne eturyhmät, joiden tuki tarvitaan maan 

pitkäaikaiseen hallussapitoon 

– Propagandaa siirretään kohti näitä ryhmiä 

– Säilytetään vangiksi ottamamme ja nyt meille töitä tekevät 
symbolit 

– Tarpeen vaatiessa järjestetään jotkut leikkivaalit 

• Ulkovaltojen diplomaattinen tunnustuksen saanti 
kestää noin 6-24 kk 
– Tämän jälkeen voidaan hakea rahaa kansainvälisiltä 

lainamarkkinoilta 

 



PROFIT! 

Mitä hyötyä on  

absoluuttisesta vallasta,  

jos sitä ei voi käyttää 
absoluuttisesti väärin? 


