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Tiivistelmä: 

 

Tutkimus käsittelee uhkakuvien rakentamista Suomen, Ruotsin ja Viron poliittisen johdon kuvaamina 90-luvun 

puolivälissä. Vertailevalla analyysilla kartoitetaan, millaisia eroja ja yhteneväisyyksiä uhkakuvien kehyksissä 

ilmenee, ja millaista turvallisuuskäsitystä ne edustavat. Tulkitsemalla puhetapoja selvitetään uhkakuvien 

merkityssisältöjä ja perusteita niiden poliittiseen käyttöön. Uhkakuvia tarkastellaan historian, viholliskuvien, 

identiteettipolitiikan, sosiokulttuurisen kontekstin ja intressien valossa.  

Tutkimuksessa sovelletaan laadullista sisällönanalyysia ja diskurssianalyysia. Analyysi pohjaa turvallisuus- ja 

uhkakuvateoriaan sekä sosiologisiin näkökulmiin. Aineistona käytetään Ulkoministeriön arkiston dokumentteja 

ja asiakirjoja, turvallisuuspoliittisia virallisjulkaisuja ja poliittisten päättäjien puheita. Jarno Limnéllin tutkimus 

”Suomen uhkakuvapolitiikka 2000-luvun alussa” (2009) ja Sverker Oredssonin teos ”Svensk Oro: Offentlig 

fruktan i Sverige Under 1900-talets Senare Hälft” (2003) ovat keskeisiä hyödynnettäviä tutkimuksia. 

Venäjä, lähialueiden epävakaus, alueelliset konfliktit, asevarustelu, ympäristöongelmat, järjestäytynyt 

rikollisuus ja pakolaisuus muodostavat aineiston pohjalta keskeisimmät uhkakuvat. Suomen ja Ruotsin 

uhkapuhunnan eroavaisuudet näkyvät laajuudessa ja sävyssä. Suomea ja Viroa yhdistää identiteettipoliittinen 

motiivi. Venäjällä on merkittävä rooli jokaisen uhkaymmärryksessä, myös uusien uhkien suhteen. Läntisen 

Euroopan normit yhtenäistävät uhkakuvia, ja kansalliset turvallisuuskäsitykset näkyvät merkityseroissa.  

Uhkakuvia hallitsee historiallisten tottumusten ja muuttuneen maailman välinen jännite, jossa turvallisuutta 

tehdään uudelleen. Muutoksen vastinparina on perinteisten turvallisuusmääritteiden jatkuvuus, sotilaallis-

poliittiset uhkat. Epävarmuuden tuntemusta käytetään vahvasti uhkien perustelussa. Uhkakuvien 

diskursiivisella laajentamisella turvallisuuspolitiikka sopeutetaan muuttuneeseen kontekstiin.  
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1. Johdanto     
 

   

Turvallisuus mielletään arkikäsityksessä usein uhkien ja vaarojen vastakohtana, itseisarvona ja 

subjektiivisena tuntemuksena. Turvallisuutta uhataan monesta eri suunnasta. Uhkat nähdään   

turvallisuuden tuntemusta vahingoittavina, ulkopuolisina tekijöinä. Onkin tavallista ajatella, että 

uhkat tuottavat turvattomuutta: erilaiset vaarat, huolet ja riskit ovat läsnä ihmiselämässä yksilön 

tasolta yhteiskuntiin, valtioihin ja aina koko kansainväliseen järjestelmään asti. Turvallisuus on 

perusarvo, ihmishengen ja hyvinvoinnin perusta, ja siksi turvattomuus on epävarma, haitallinen tila. 

Tämä arkinen turvallisuuskäsitys näkee uhkat ympäröivästä maailmastamme kuin itsestään 

nousevina tekijöinä, joihin on varauduttava ja osattava vastata. Entä jos uhkat nähtäisiinkin 

turvallisuuden rakentamisen perusaineksina, luotuina uhkakuvina, jotka eivät vain tuota 

turvattomuutta, vaan määrittävät myös turvallisuuden keskeisen merkityssisällön?   

Uhkia käsitellään tässä tutkimuksessa ihmisen tuotoksina, rakennelmina, joita turvallisuus itsessään 

vaatii ja rakentaa ahkerasti olemassaolonsa pohjaksi. Turvallisuus olisi käsitteenä ja kokemuksena 

merkityksetön ja tyhjä, jos mikään ei muodostaisi siihen säröä. Turvallisuuden arviointi ja ylläpito 

yhteiskunnassa, erityisesti turvallisuuspolitiikassa, tarvitsee siihen kohdistuvia relevantteja uhkia. 

Uhkatonta ympäristöä ei ole teoriassakaan mahdollista saavuttaa, koska turvallisuuden rakentaminen 

nojaa perustavanlaatuisesti nähtyihin – ja tehtyihin – vaaroihin, riskeihin ja uhkiin. Niiden kautta 

luodaan raamit sille, mitä turvallisuus oikeastaan on. Turvallisuus saa siis tarkoituksensa ja 

ydinsisältönsä haavoittuvuutensa kautta: turvallisuus tuottaa uhkia siinä missä uhkat turvattomuutta. 

Ja toisin sanoen, turvallisuutta tekevät poliittiset toimijat tekevät myös uhkakuvia. Tämä 

turvallisuuden tekemisen paradoksaalinen logiikka on tutkimukseni teemana. Käsittelen 

turvallisuutta ja uhkia ennen kaikkea problematisoituina ilmiöinä edellä kuvatusta arkikäsityksestä 

poiketen.    

Sodat, konfliktit, ilmastonmuutos, luonnonkatastrofit, pandemiat, rikollisuus, 

ihmisoikeusloukkaukset ja talouskriisit ovat tuttuja esimerkkejä uhkista, joita  maailmassa riittää. Ne 

ovat todellisia ilmiöitä, joihin varautuminen on luonnollinen osa ihmisen toimintaa ja valtion 

turvallisuuspolitiikkaa. Samalla voidaan kuitenkin puhua uhkien suhteellisuudesta ja 

subjektiivisuudesta. Siinä missä lämpenevä ilmasto on yhdelle globaali, jokaisen elämää koskettava 

uhka, voi se toiselle näyttäytyä luontaisena tai kaukaisena ilmiönä, joka ei hetkauta subjektiivista 

turvallisuuden tuntemusta. Uhkien henkilökohtainen arviointi ja samalla turvallisuuden merkityksien 
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vaihtelevuus näkyvät vuorovaikutuksessa. Uhkan saama painoarvo riippuu toimijan näkökulmasta. 

Tarkastelemme maailmaa ja sen ilmiöitä omien linssiemme läpi, joiden kerrokset muodostuvat 

identiteetistä, kulttuurisesta taustasta, intresseistä, uskomuksista ja arvoista. Näin muodostamme 

uhkista kuvauksia, tietoisten ja tiedostamattomien merkityksien täyttämiä uhkakuvia.  

Tämä tutkimus paneutuu uhkakuviin, niiden merkityksiin ja siihen, miten valtiot käyttävät niitä 

turvallisuuden määrittämisessä. Yksilön näkemys turvallisuutta heikentävistä tekijöistä on jatkuvasti 

liikkeessä ja muovautuu sosiokulttuurisessa kontekstissa. Turvallisuutta tehdään nimeämällä ja 

arvioimalla mahdollinen uhka, ja tämä prosessi on erityisen näkyvää valtion toiminnassa: valtio tekee 

turvallisuuspolitiikkaa arvioimalla ympäristöään yksilön tavoin ja päättää tarvittavista varautumisen 

malleista. Siksi valtio käyttää uhkakuvia instrumentaalisesti – uhkan kautta määritellään, mitä on 

turvattava, mihin resursseja suunnataan ja mitä tavoitellaan, eli mitä turvallisuus lopulta on. Kyse on 

vallan ilmentymästä. Valtiolla on legitiimi kyky turvata kansalaistensa turvallisuus ja oma ideansa, 

olemassaolonsa vallan kahvassa: valtio tarvitsee uhkakuvia oikeuttaakseen toimintansa. 1 

Väkivaltamonopoli ja ylin päätäntävalta  ovat hallinnollisen ja poliittisen eliitin käsissä. Valtionjohto 

ja hallinnon toimijat käyttävät tuota etuasemaansa turvallisuuden rakentamisessa luomalla uhkakuvia. 

Ilman uhkia ei olisikaan tarvetta turvallisuuspolitiikalle, yhdelle olennaisimmista valtion funktioista. 

Tutkimukseni lähtökohtana on tämä valtion valta ja kyky määritellä turvallisuuttaan: tarkastelussa 

ovat Suomen, Ruotsin ja Viron uhkakuvat kylmän sodan jälkeen, 1990-luvun puolivälissä. 

Vertailevan analyysin kautta tulkitsen, miten ja miksi eri uhkakuvilla rakennetaan turvallisuutta. 

Poliittisen eliitin rakentamat uhkakuvat kertovat turvallisuuskäsityksistä ja siten myös 

maailmankuvista, intresseistä ja kulttuurisista sekä historiallisista näkemyksistä. Toimijoiden 

motiivit ja vaikuttimet uhkakuvien takana ovat työn erityinen tutkimusintressi – tarkastelemalla 

valtaapitävien puhetapoja uhkista voidaan kartoittaa, millaisessa kehyksessä turvallisuutta tehdään. 

Mitä uhkia Suomi, Ruotsi ja Viro esittävät, ja miten uhkia merkityksellistetään? Millaisia 

yhteneväisyyksiä ja eroja uhkakehyksissä voidaan havaita, ja mistä ne juontuvat? Millaisia 

turvallisuuskäsityksiä uhkakuvat heijastavat? Tutkimuksen kysymyksenasettelua avataan tarkemmin 

myöhemmin. 

Tutkimusasetelma tuo uhkakuvatutkimukseen uutta syvyyttä. Suomi ja Ruotsi ovat luonteva ja 

suosittu vertailupari monenlaisissa tutkimushankkeissa, niin myös turvallisuuspolitiikkaa 

käsittelevissä. Laajempaa turvallisuusympäristön muutosta kylmän sodan jälkeen on peilattu maiden 

 
1 Buzan, Barry: People, States and Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era. 

Second Edition. Harvester Wheatsheaf, Hertfordshire 1991 s. 141 



3 
 

turvallisuusvalintoihin, mutta suoranaista uhkakuvapuhunnan vertailua ei ole tehty. Lisämausteena 

Viron uhkakuvat tuovat paljolti tutkittuun aiheeseen uudenlaista näkökulmaa. Mikäli halutaan 

selvittää, onko valtion uhkakuvalla erityistä painoarvoa, on syytä verrata sitä muihin. Sama pätee 

yleistyksien mahdollisuuteen. Vertailu voi mennessään kansallisen, tutun uhkakuvakontekstin yli 

parhaimmillaan paljastaa uhkakuvista ilmiönä jotain rikkaampaa ja syvempää.  

Tutkimuksen aiheen valintaa on ohjannut oma kiinnostukseni turvallisuuspolitiikkaan ja 

turvallisuuden ilmiöihin ylipäätään. Taustani on poliittisen historian lisäksi strategian ja sosiologian 

opinnoissa, mikä näkyy työn asemoinnissa ja valitussa näkökulmassa. Uhkat ja uhkakuvat ovat 

teemoina aina ajankohtaisia ja siten tutkittavan arvoisia. Erinäisillä uhkilla on sekä yksilöllistä että 

yhteiskunnallista merkitystä, ja kun niistä tehdään valtiotason uhkakuvia, päästään poliittisten 

prosessien ytimeen. Uhkakuvat kertovat todellisuuden hahmottamisesta: niiden käytön perusteiden 

tunteminen lisää ymmärrystä yksilöiden, ryhmien ja yhteiskuntien turvallisuudesta. Vertailemalla 

uhkakuvien kehystämistapoja nähdään, missä määrin uhkakuvat omaavat kansallisia erityispiirteitä, 

ja kuinka toimijoiden uhkaymmärrysten vuorovaikutus kansainvälisessä järjestelmässä heijastuu 

yhtenevinä linjoina uhkien määrittämisessä. 

 

1.1. Historiallinen tausta: 1990-luvun murros  
 

Kylmän sodan jälkeen maailmasta katosi kaikki varmuus. Tuon aikakauden päättyminen osoitti, että 

kaikki voi muuttua hyvinkin nopeasti ja ennakoimatta, koska sosiaalinen maailma on ollut aina 

merkitysten ja tulkinnan maailma, sosiaalinen ja poliittinen rakennelma, sanalla sanoen ihmismielen 

luomus.2 

Sitaatti kuvastaa hyvin tutkimuksen lähestymistapaa. Uhkakuvien maailma on merkitysten ja 

tulkinnan kyllästämä, sosiaalisen toiminnan pelikenttä. Lainaus myös kuvaa kiteytettynä tutkimuksen 

aikaikkunan liikkeessä olevaa perusluonnetta, muutosta. Todellisuus ei tosin muuttunut itsestään: 

maailmanjärjestyksen uutta asetelmaa ryhdyttiin tulkitsemaan eri tavoin, sopeutumalla ja etsimällä 

turvallisuudelle uutta sisältöä. 1990-luku oli maailmanpoliittisesti siirtymävaihetta muistuttava 

ajanjakso. Edellisen vuosikymmenen lopulta oli käynnistynyt kylmän sodan päättymisen prosessi 

kansandemokratioiden murennuttua ja Saksojen yhdistyttyä. Mullistusaallon huipentumana oli 

Neuvostoliiton häviäminen maailmankartalta vuonna 1991. Tämä muodosti perustavanlaatuisen 

 
2 Harle, Vilho & Moisio, Sami: Missä on Suomi? Kansallisen identiteettipolitiikan historia ja geopolitiikka. Vastapaino. 

Gummerrus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2000. s. 9  
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muutoksen ja kriisin hetken: blokkijako mureni, itäinen Eurooppa erkani läntiselle tielleen ja 

Yhdysvaltojen hegemoninen asema vakiintui. Euroopan ja koko globaalin ympäristön murros 

kosketti sekä Suomea, Ruotsia että Viroa, mutta eri tavoin.  

Viro uudelleenitsenäistyi Neuvostoliitosta ja ryhtyi rakentamaan valtiotaan tasavaltalaisen muiston 

pohjalle pitkän miehitysajan jälkeen. Maa aloitti prosessin, jossa se pyrki profiloimaan itsensä 

läntiseksi, eurooppalaiseksi valtioksi. Ruotsi havaitsi toimintaympäristönsä laajentuneen ja saattoi 

pyrkiä aktiivisesti läntisiin rakenteisiin tutun puolueettomuuspolitiikan käytyä vanhaksi. Ilman 

kiistoja ja poliittisia ristiriitoja tämä ei tapahtunut. Samalla tempauduttiin identiteetinmäärittelyn ja 

turvallisuuden uudelleen muovaamisen pyörteeseen. Suomi puolestaan astui varoen Neuvostoliiton 

varjosta suomettumisen ajan tultua tiensä päähän. Suomelle kylmän sodan päätös merkitsi itäisen 

kallistuman vaiheittaista kääntämistä lännen suuntaan, uutta mahdollisuusikkunaa toimijuutensa 

määrittelyyn Ruotsin tavoin. YYA-sopimuksen raukeaminen ja Pariisin rauhansopimuksen 

aserajoituksien purku avasivat uusia mahdollisuuksia läntiseen yhteistyöhön ja turvallisuuden 

kehittämiseen. Sekä Suomi että Ruotsi kokivat uudistuvan kriisinhallinnan väylän osuvaksi tavaksi 

rakentaa turvallisuutta aiempaa globaalimmassa ympäristössä. Turvallisuudesta oli hahmottumassa 

yhteistä ja yhteisvastuun ideaalin mukaista, paitsi eurooppalaista, myös maailmanlaajuista 

globalisaation trendin mukaisesti.  

Kyse oli uusien turvallisuuden raamien asettamisesta, jossa kansalliset pyrkimykset ja uudet 

kansainväliset vaikuttimet kävivät keskustelua uhkakuvien sisällöstä. Kylmän sodan jälkeinen, 

turvallisempi maailma ei millään muotoa tarkoittanut uhkattomuutta. Vaikka väkevin ja olennaisin 

uhkakuva Neuvostoliitto oli poistunut, uusi järjestys vaikutti epävarmalta ja kehityksen suunta 

haparoivalta. Ruotsi ja Suomi liittyivät EU:n jäseniksi tammikuussa 1995. Edellisenä vuonna oli 

sovittu Naton rauhankumppanuudesta. Kumpikin pidättäytyi kuitenkin varsinaisesta sotilasliiton 

jäsenyydestä. Viro havitteli aktiivisesti turvallisuudelleen ja kansalliselle identiteetilleen rohkaisua 

samoista rakenteista. Ei osattu ennustaa, millainen Euroopan integraatiosta tulisi ja ottaisiko Venäjä 

demokratiakehityksen suunnan. Venäjän valtio oli 90-luvun alussa talousromahduksen partaalla, 

epävakaa ja etsi keinoja sovittaa itsensä suurvalta-ajan jälkeiseen todellisuuteen. Myös Naton oli 

määriteltävä paikkansa uudelleen oikeuttaakseen olemassaolonsa.  Jugoslavian hajoamissodat ja 

Tšetšenian ensimmäinen sota ravistelivat rautaesiripun jälkeistä Eurooppaa. Muutoksen tuulet 

puhalsivat kaikkialla, ja vakautta etsittiin tasapainoilemalla vanhojen ja uusien 

turvallisuusmääritteiden välillä. Eurooppa oli saanut uudet kehyksensä, mutta kukaan ei tuntunut 

vielä tietävän tarkkaan, millainen kuva muodostuisi niiden sisälle.  
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Tässä epävarmassa, mutta toiveikkaassa ympäristössä Suomi, Ruotsi ja Viro joutuivat etsimään uusia 

toimintakeinoja. Uhkakuvat tuntuivat muuttuneen, kun turvallisuutta alettiin käsitellä uudesta 

perspektiivistä. Keskeinen sotilaallinen uhka idästä oli laajalti poistunut, joten perinteinen valtion 

sotilaalliseen turvallisuuteen keskittyvä näkemys tarvitsi laajennusta. Nyt ryhdyttiin tekemään tilaa 

aiempaa selkeämmin myös ”pehmeille” uhkille, kuten maahanmuuton, ympäristöongelmien ja 

rikollisuuden kysymyksille. Valtion turvallisuuskäsitys oli päivitettävä koskemaan vahvemmin myös 

yhteiskunnallista ja sosiaalista hyvinvointia sekä useampia viitekohteita. Tässä yhteydessä on puhuttu 

turvallisuuden laajentamisesta ja syventämisestä – kyse oli myös turvallisuustutkimuksen 

paradigman siirtymästä, joka heijastui valtioiden turvallisuuspolitiikkaan. Paradigman muutos 

haastoi sotilaallisen uhkakuvan määräävän aseman lisäksi itse valtion ensisijaisesti turvattavana 

kohteena: pinnalle nousi yksilöiden, kansalaisten ja alueellisten toimijoiden turvallisuus. 3  

Tässä esittämäni ajallinen konteksti toimii näköikkunana, jonka kautta uhkakuvat asettuvat 

laajempaan ympäristöönsä. Suomen, Ruotsin ja Viron uhkaympäristöjä kuvasivat 90-luvulla sekä 

jatkuvuus että muutos. Menneisyyden opetukset ja tottumukset joutuivat kohtaamaan kylmän sodan 

jälkeisen maailman. Valtiot etsivät uusia uhkia ja pitäytyivät vanhoissa: kansalliset 

turvallisuuskäsitykset avautuivat Eurooppaan ja globaaliin maailmaan, samalla sulkien sisäänsä 

jotakin tuttua ja turvallista. Uhkakuvat olivat 1990-luvulla liikevirrassa, jossa turvallisuuden 

käsitteistöä tulkittiin uusiksi ja samalla etsittiin mahdollisuuksia luovia tutulla pohjatuntumalla.  

 

     1.2. Tutkimuksen rakenne   
 

Tutkimus jakautuu yhdeksään päälukuun. Johdannossa esitetään yleistä uhkakuvien tematiikkaa, 

pohja tutkimuksen kiintopisteille ja tiivis selvitys ajallisesta kontekstista. Esitetty historiallinen tausta 

syvenee tutkimuksen edetessä, kun uhkakuvat liitetään ympäristöönsä. Tutkimus rakentuu vertailuksi 

keskeisimpien uhkakuvien diskursseista, joita Suomen, Ruotsin ja Viron poliittiset johdot toivat esiin 

90-luvun puolivälissä. Erot ja yhteneväisyydet uhkakuvien kehystämisessä ja turvallisuusmääritteissä 

tulevat parhaiten näkyviin, kun niitä arvioidaan rinnakkain keskittyen kerrallaan yhteen uhkakuvaan.  

Toisessa luvussa esitetään tutkimuksen teoreettinen viitekehys, jossa syvennytään keskeisiin 

käsitteisiin, näkökulmani kannalta olennaiseen uhkakuvien ja turvallisuuden teoriaan sekä valtion 

erityisluonteeseen turvallisuustoimijana. Näin rakennetaan lähtökohdat tutkimustyön asemointiin, 

 
3 Limnéll, Jarno. Suomen uhkakuvapolitiikka 2000-luvun alussa. Maanpuolustuskorkeakoulu, strategian laitos. 

Julkaisusarja 1: Strategian tutkimuksia nro 29. Edita Prima Oy, Helsinki 2009. s. 48 
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jonka peruslinjat selvennetään tarkemmin kolmannessa luvussa. Siinä nostan esiin merkittävimpiä 

aiempia tutkimuksia ja työhöni keskeisesti vaikuttaneita tutkijoita. Tätä kautta selvennän, millaisessa 

akateemisessa keskustelussa tutkimusprojekti ottaa paikkansa.  

Tutkimuskysymyksien esittämistä seuraa käytettävän metodologian erittely ja primääriaineiston 

kuvaus, jonka pohjalta empiirinen analyysi toteutetaan. Käytännön tutkimustyön sisälle päästään 

luvuissa 4–7. Nämä luvut tuovat aineiston pohjalta esiin olennaisimmat uhkakuvat, jotka toistuvat 

sekä Suomen, Ruotsin että Viron poliittisissa ympyröissä. Tarkastelen uhkakuvien puhetapoja ja 

niiden merkitysrakenteita vertailevalla otteella. Kahdeksannessa osiossa uhkakuvia arvioidaan 

tutkimustiedon, käytettävän teorian ja vertailussa nousseiden havaintojeni kautta. Tulkitsen 

tärkeimpien tekijöiden, kuten rationaalisten intressien ja identiteettipolitiikan vaikutusta eroihin ja 

yhteneväisyyksiin uhkakuvien rakentamisessa.  

Lopuksi tulokset kootaan yhteen. Analyysikohteita lähestytään tekstissä vuorovaikutteisina 

kokonaisuuksina: Suomen, Ruotsin ja Viron turvallisuutta ja uhkakuvia tulkitaan suhteessa toisiinsa 

ja omaan erikoislaatuiseen kontekstiinsa. Uhkien merkitystä turvallisuuspolitiikassa voidaan 

havainnollistaa vain, mikäli selvennetään enemmän niiden sosiaalista rakentumisprosessia. 

Seuraavaksi pureudutaankin uhkakuvateoreettisiin peruslinjoihin. Kuinka turvallisuutta ja uhkia 

määritellään, ja miksi uhkakuvat ovat keskeinen osa akateemista turvallisuuskeskustelua? 
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2. Teoreettinen viitekehys  

 

     2.1. Keskeiset käsitteet  
 

Edellä hahmoteltiin uhkien roolia yksilön käsityksissä ja valtion politiikassa. Vaikka uhkan merkitys 

on arkikokemuksessa moninainen, yhdistävänä tekijänä on käsitys siitä, että uhka on haitallinen, ei-

toivottu, pelottava, negatiivisviritteinen havainto. Kielitoimiston sanakirja kuvaa uhkaa mahdollisesti 

toteutuvana epämieluisana, pelottavana tai vahingollisena seikkana; se on vaara, paha, joka uhkaa tai 

jonka voi kuvitella uhkaavan jotakuta tai jotakin. 4  Tutkimuksessani olennaisinta on kiinnittää 

huomiota uhkan viitekohteeseen, joka tässä tapauksessa on valtio. Valtiota uhkaavat eri asiat kuin 

yksilöä. Yksilötasolla uhkan käsite voi olla hyvinkin arkipäiväinen, kuten ”myrskyn uhka”.  Uhka ei 

siis ole objektiivinen, vaan toimijaperusteinen ja tulkittu havainto ympäristöstä. Valtioita koskevat 

uhkat ovat erilaisia: ne voivat vaihdella sotilaallisesta hyökkäyksestä huoltovarmuuden 

lamaantumiseen tai ikärakenteen vinoumasta kasvavaan valtionvelkaan. Myös valtion kokemat uhkat 

ovat kuitenkin tulkinnallisia ja erityisen politisoituneita, riippumatta siitä, että ne pohjaavat 

reaalimaailman havaintoihin.  

Uhkan rinnakkaiskäsitteitä ovat riski, vaara, huoli tai pelko. Ne viittaavat samaan ilmiöön, mutta 

merkitys voidaan tulkita lievemmäksi ja arkisemmaksi. Eri käsitevalinnoilla kuvataan uhkan 

intensiteettiä ja varautumisen astetta. Valtion määrittämän uhkan toteutumisen todennäköisyyttä ja 

mahdollisia vaikutuksia arvioidaan ennalta laajasti. Uhkan lähde voi olla selvä, nimetty toimija tai 

rakenne, mutta sen alkuperä voi olla  myös epämääräisempi – uhkaaja voidaan myös jättää 

mainitsematta poliittista syistä. Usein uhkan lähde on kuitenkin vaikea tai mahdoton paikallistaa 

tarkasti, kuten esimerkiksi taloudellisten kriisien tai luonnonmullistuksien yhteydessä.  

Uhkakuva on puolestaan käsitteenä ”kuvaus tai mielikuva uhkasta, joka painottaa uhkaan 

yhdistettäviä tulkintoja, ideoita ja intressejä”5 ja on siten uhkalle annettu ”erityinen kuvaus, jokaisen 

henkilökohtainen ’kuorrutus’”. 6  Kuva ja kuvaus viittaavat luotuun todellisuuteen, jota voidaan 

tarkastella eri kulmista. Uhkakuvat ovatkin tutkimuksessani sosiaalisia rakennelmia: nähty uhka 

täytetään toimijan merkityksillä omasta positiosta käsin. Käsittelemällä uhkia ja uhkakuvia 

konstruktivistisin silmin valtioiden erilaiset näkemykset turvallisuudesta tulevat ymmärrettäviksi. 

Sama uhka voidaan merkityksellistää eri tavoin, erilaisista lähtökohdista. Valtiot pyrkivät uhkakuvien 

 
4 Kielitoimiston Sanakirja. Uhka. https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/uhka?searchMode=all Haettu 18.2.2021 
5 Limnéll 2009 s. 66  
6 Iloliemi, Jaakko & Limnéll, Jarno: Uhkakuvat. Docendo Oy, Jyväskylä. Painettu EU:ssa 2018 s. 23 

https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/#/uhka?searchMode=all


8 
 

käyttöön paitsi turvallisuuspoliittisten valintojensa legitimoimiseksi, myös muiden intressiensä 

saavuttamiseksi. Tällöin tehdään uhkakuvapolitiikkaa, jossa huolenaiheista rakennetaan 

turvallisuusuhkia politisoinnin kautta. Toimijan valta valita on ensisijaista: valtiot rakentavat uusia 

uhkakuvia, pitäytyvät vanhoissa ja painavat toisia taka-alalle ympäristöään ja mahdollisuuksiaan 

punniten. Poliittisten rakenteiden sisällä neuvotellaan ja kamppaillaan uhkakuvien sisällöstä ja siten 

myös relevantista todellisuudenkuvauksesta.7   

Uhkakuvan lisäksi uhka-arvio, uhkaympäristö ja uhkaymmärrys toistuvat tutkimuksen edetessä. 

Uhka-arvio ja uhkaymmärrys korostavat käsitteinä toimijuutta ja kognitiivisia todellisuuskäsityksiä: 

lisäksi edellinen on keskeinen osa sotilaallista suunnittelua, kun varaudutaan aseellisiin uhkiin ja 

hahmotellaan puolustuspolitiikkaa. Uhkaympäristöllä tarkoitetaan valtioiden välitöntä rakenteellista 

kontekstia, kansainvälistä ja alueellista ympäristöä, jonka muutokset ja tapahtumat vaikuttavat uhka-

arvioihin. Uhkaympäristö voidaan nähdä vuorovaikutteisena kenttänä, josta valtio poimii 

uhkakuviinsa relevantteja aineksia ja jonne vastaavasti viestii omista turvallisuusintresseistään.8 

Tämä toimintaympäristö voi yhdenmukaistaa uhkamääritteitä haastamalla kansallisten, 

omintakeisten uhkakuvien asemaa.   

Uhkan ja uhkakuvan käsitteiden lisäksi turvallisuus on tutkimuksessa käsiteltävä laaja ilmiö. 

Turvallisuudella viitataan usein vaarattomaan, uhkista vapaaseen tilaan tai kokemukseen – se on 

suojassa oloa vaaralta tai vahingolta. 9  Arkikäsitys tukee tällaista yksinkertaista määrittelyä: 

turvallisuus on turvattomuuden vastakohta, subjektiivinen olotila. Uhkan tavoin se on suhteellinen 

käsite, koska turvallisuus on täynnä arvo- ja kokemuspohjaisia merkityksiä. Tässä tutkimuksessa 

valtion turvallisuus on turvallisuuspolitiikan kautta tavoiteltava olotila, mutta täyttä turvallisuutta ei 

voida saavuttaa uhkakuvien toimintalogiikan mukaisesti. Ideaalinen, täysi turvallisuus ei vaatisi 

valtiolta turvallisuuspolitiikkaa tai siihen suunnattuja uhkakuvia. Käsittelen turvallisuutta 

poliittisessa merkityksessä, jolloin turvallisuuspuhunnan – kuinka valtiot kuvaavat, määrittävät ja 

tekevät diskurssein turvallisuutta – merkitys on korostunut.  

Akateemisessa keskustelussa turvallisuus on ollut yksi kiistellyimmistä käsitteistä varsinkin kylmän 

sodan päättymisen jälkeen, jolloin käsitettä laajennettiin valtiokeskeisestä, sotilaallisesta 

turvallisuudesta uusille alueille. Turvallisuutta on pidetty häilyvänä ja jatkuvasti kiisteltynä 

käsitteenä. Turvallisuustutkimuksessa puntaroitiin pitkään, pitäisikö turvallisuuden piiriin ottaa 

 
7 Limnéll 2009 s. 69–70.  
8 Limnéll kuvaa tätä prosessia kansainvälisten turvallisuuden ”syötteiden” ja kansallisten ”uhkakuvatuotteiden” 

vuorovaikutuksena. Kts. Limnéll 2009 s. 85  
9 Rantapelkonen, Jari: Konfliktin, Konfliktinhallinnan ja turvallisuuden käsitteet kylmän sodan jälkeen. 

Maanpuolustuskorkeakoulu, strategian laitos. Julkaisusarja 1, strategian tutkimuksia nro 17. Helsinki 2000 s. 58 
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sotilaallisen sfäärin lisäksi myös muita uhkaulottuvuuksia, ja tulisiko valtion asemaa turvallisuuden 

tutkimisessa kaventaa. Kiistanaiheena oli ja on edelleenkin, tuleeko turvallisuudesta lopulta 

merkityksetön käsite, jos sen piiriin luetaan yhä useampia uhkia. Miten turvallisuus voidaan pitää 

hallinnassa, jos uhkia laajennetaan kaikkialle?  

Uhkakuvatutkijana profiloituneen Jarno Limnéllin mukaan turvallisuuden käsite tuleekin pitää 

kiistanalaisena, koska silloin huomioidaan käsitteen moninaiset ulottuvuudet eikä yksi näkökanta 

nouse hallitsevaksi. 10  Avoimena ja jatkuvana prosessina turvallisuuden määrittäminen muuttuu 

ajassa. Turvallisuuden luonteeseen kuuluvat perustavanlaatuiset kysymykset. Kiistan ydin on lopulta 

hyvin suoraviivainen: mitä turvallisuus on, mitä se sisältää ja millä perustein? Kenen turvallisuudesta 

on kyse? Usein näennäisesti yksinkertaisin kysymys onkin haastavinta selvittää. Ken Booth huomioi 

osuvasti, että turvallisuuden eri määritteitä yhdistää erityinen yhteysymmärrys siitä, että käsitettä ei 

koskaan voida tyydyttävästi määrittää. Hän korostaa, että lopulta kyse ei ole turvallisuuden 

perusluonteen kiistanalaisuudesta, vaan merkityssisältöjen kamppailuista. Turvallisuus on kokemus, 

jonka suuri merkitys tiedostetaan vain koetun turvattomuuden tunteen myötä – se on itsessään 

kiistattoman todellinen ilmiö.11 ”Oikeaa” turvallisuuden sisältöä on mahdoton saavuttaa tieteellisin 

termein. Turvallisuus on uhkakuvan tapaan rakennettu, tulkinnanvarainen kokonaisuus. Katsoisin, 

että puhuttaessa kansallisesta turvallisuudesta viitataan sosiaalistettuihin merkitysrakenteisiin valtion 

kyseenalaistamattomasta arvosta turvattavana kohteena.  

Turvallisuuden määrittämisen kamppailut ovat olennainen osa uhkakuvien rakentamista, koska ne 

ovat tiiviissä yhteydessä toisiinsa. Valtion vuorovaikutteisesti muovautunut turvallisuuskäsitys – 

vastaus siihen, mitä turvallisuus on – heijastuu  valittuihin uhkakuviin. Uhkakuvat puolestaan 

muovaavat turvallisuuskäsityksiä. Seuraavassa alaluvussa käsittelen laajemmin uhkakuvien 

rakentamisen mekanismeja ja motiiveja niiden valinnan takana. Tällöin myös turvallisuuden ja 

valtion turvallisuuskäsitysten teoreettinen pohja avautuu selkeämmin. Näin saadaan yleiskäsitys siitä, 

miten valtiot käyttävät uhkakuvia instrumentteina, joihin kanavoidaan historiallisia ja kulttuurisia 

merkityksiä intresseineen ja uskomuksineen.  

 

 

 

 
10 Limnéll 2009 s. 43–44.  
11 Booth, Ken: Theory of a World Security. Cambridge Studies in International Relations, vol. 105. Cambridge 

University Press, New York 2007 s. 100–101. 
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     2.2. Miten uhkakuvia rakennetaan?  
 

Tutkimuksen keskeisimpien käsitteiden määrittelyn jälkeen voidaan syventää uhkan, uhkakuvan ja 

turvallisuuden asemaa tutkimuksessa. Pyrkimyksenäni on luoda kokonaiskuva valtion uhkakuvien 

rakentamisen ja käytön olennaisista tekijöistä, joiden pohjalta Suomen, Ruotsin ja Viron uhkakuvia 

tulkitaan ja arvioidaan. Teorian esittelyssä painottuu konstruktivistinen hahmotustapa: esitän ensin 

katsauksen uhkakuvien rakentamisen dynamiikasta, jossa sosiologiset näkökulmat ja 

jälkipositivistinen suuntaus näkyvät tarkastelluissa uhkakuvateoreettisissa malleissa. Lisäksi 

huomioin perinteisen, realismin oppien mukaisen katsannon turvallisuuteen. Tämän jälkeen 

uhkakuvien käyttöä politiikassa avataan turvallistamisteorian valossa. Lopuksi keskeiset lähtökohdat 

asemoidaan tutkimuksen kannalta hyödylliseen muottiin.  

Erik Noreen on hahmotellut mallia uhkakuvien synnyn selittämiseksi. Tämän mukaan uhkakuvan 

rakentamisen tasoja on neljä, joista ensimmäinen lähtee toimijan kognitiosta. Valtion poliittiset 

päättäjät luovat tietoisuudessaan mentaalisia kuvia, mielleyhtymiä ja rajanvetoja ympäristöstään, 

joita he käsittelevät omassa kulttuurisessa kontekstissaan. Kyse on ”ajatteluteosta”, jossa uhka 

määritellään, sille annetaan sisältö. Kun ajattelun tasolta uhkakuva siirtyy kommunikaation ja kielen 

piiriin, tulee siitä Austinin termein puheakti – uhkasta keskustellaan sosiaalisessa toiminnassa, jolloin 

se saa merkittävyyttä ja huomiota mediassa sekä julkisilla keskustelufoorumeilla. Uhkakuvasta tulee 

poliittinen viimeisellä tasolla, kun sitä tulkitaan poliittisten toimijoiden keskuudessa. Uhka 

politisoituu ja siitä tulee yhteiskunnallisesti tärkeä.12  Noreenin uhkakuvarakentamisen tasot ovat 

ideaalisia, eivät tarkkarajaisia. Malli tavoittaa kuitenkin kolme keskeistä uhkakuvien piirrettä: 

toimijuuden, kielen ja poliittisuuden. Nämä yhdistyvät valtion turvallisuuspolitiikan määrittelyssä.  

Roxanna Sjöstedtin uhkakuvateoria nostaa esille kolme konstruktivistista osatekijää 

uhkakuvarakentamisessa.13 Kansallisessa ja kansainvälisessä ympäristössä on ideoita, uskomuksia 

tietyistä sosiaalisista ilmiöistä ja rakenteista, jotka voivat tarjota toiminnan malleja tai säädellä 

oikeanlaisen toiminnan periaatteita. Niitä levittävät erilaiset diskursiivista valtaa pitävät toimijat, 

kuten asiantuntijat tai median edustajat. Valtion poliittiset päättäjät omaksuvat tai tuottavat itse näitä 

ideoita oman identiteettinsä piirissä. Identiteetti voi toimia uskomusten kiihdyttäjänä tai rajoittajana, 

mikä luo vaihtelevuutta ja eroja kansallisten uhkakuvien sisältöön ja intensiteettiin. Sjöstedt painottaa 

 
12 Noreen, Erik: Verbal Politics of Estonian Policy Makers: Reframing Security and Identity. Teoksessa Eriksson, Johan 

(ed.) Threat Politics. New Perspectives on Security, Risks and Crisis Management. Critical Security Series. First 

Published 2001 by Ashgate Publishing. Routledge, New York 2018 s. 120–121.  
13 Sjöstedt, Roxanna: Ideas, Identities and Internalization: Explaining Securitizing Moves. Cooperation and Conflict, 

vol. 48:1. 01/2013 s. 148–149.  
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päättäjien sisäisen oppimisprosessin merkitystä: idea uhkasta muovautuu yksilön 

uskomusjärjestelmässä tiedonkäsittelyn ja kokemusten kautta. Uskomusjärjestelmään sopiva idea 

voidaan omaksua nopeammin ja helpommin kuin ristiriitainen tai ei-toivottava. Toisin sanoen, 

uhkakuva syntyy kansallisessa ja kansainvälisessä ympäristössä elävien ideoiden ja toimijan 

identiteettirakenteen vuorovaikutuksessa: uhkan sisäistäminen johtaa sen merkityksellistämiseen 

valtion turvallisuusagendassa. Poliittisilla päättäjillä on erilaisia uskomusjärjestelmiä, identiteettejä, 

kokemuksia ja tiedonkäsittelyn tapoja, puhumattakaan sosiokulttuurisesta kontekstista. Uhkakuvien 

saamien merkitysten tulkitseminen ei ole ainoastaan kontekstin vaihtelevuuden punnintaa, vaan 

toimijoiden todellisuuskäsityksien punnintaa.  

Noreenin ja Sjöstedtin, ruotsalaisen uhkakuvatutkimuksen uranuurtajien, teoreettiset näkökulmat 

tarjoavat tutkimukselleni painopisteen keskittyä toimijuuteen ja kontekstiin laajasti ja pintaa 

syvemmältä. Tämä konstruktivistinen turvallisuusorientaatio ohjaa tutkimaan identiteetin, arvojen, 

normien, intressien ja kulttuurin osatekijöitä, jotka heijastuvat uhkakuviin: todellisuus rakentuu 

intersubjektiivisesti, toimijoiden maailmankuvien jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Tutkimuksessani 

valotetaan, kuinka tällä sosiologisella orientaatiolla voidaan tulkita uhkakuvia sosiaalisina 

rakennelmina yksinkertaistettujen tosiasioiden sijaan. Merkityksien ja todellisuuskäsitysten 

kamppailu on konstruktivistisessa tutkimusotteessa keskeistä.  

Valtion käyttäytymiseen ja uhkakuvien määrittämiseen on perinteisesti suhtauduttu niin, että 

todellisuus on materiaalinen ja objektiivinen. Kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa realismi 

korostaa valtioiden keskeisyyttä turvallisuudessa, jossa painottuu anarkkinen, pohjimmiltaan 

epäluottamuksen ja valtasuhteiden hallitsema kansainvälinen järjestelmä. Valtio toimii 

nollasummapelin, kilpailun ja jatkuvien uhkien ristitulessa, jossa maantiede, geopolitiikka ja 

strategiset intressit toimivat muuttujina. Rationaalisena toimijana valtio arvioi uhkia omien 

resurssiensa, suorituskykynsä ja toimivaltansa kautta. 14  Tutkimuksessani huomioin myös tämän 

realistisen koulukunnan olettamukset rationaalisesta käyttäytymisestä uhkien arvioinnissa: valtion 

koko, sijainti ja valta kansainvälisessä järjestelmässä ovat tärkeitä kylmän sodan jälkeenkin.  

Tutkimuksen teoreettinen lähestymistapa yhdistää realistisen orientaation ja konstruktivismin 

näköalat, jotta päästään mahdollisimman moniulotteiseen tulkintatapaan. Suomen, Ruotsin ja Viron 

uhkapuhunnan eroavaisuudet ja yhteneväisyydet voidaan selittää kokonaisvaltaisesti, kun 

tulkintakehys ei rajoitu yhteen koulukuntaan. Suomen ja Ruotsin liittoutumattomuuden perusteita 

 
14 Morgan, Patrick: Security in International Politics: Traditional Approaches. Teoksessa Collins, Alan (ed.) 

Contemporary Security Studies. Oxford University Press, Oxford 2007. s. 16–19.  



12 
 

tutkinut Regina Karp tiivistää hyvin, että valtiota motivoi rikas yhdistelmä materiaalisia ja ideologisia 

intressejä – realismin ja konstruktivismin koulukuntia ei ole syytä pitää erillään, koska ne täydentävät 

toinen toisiaan.15 Lähtökohta on pragmaattinen ja perusteltu.  

Miten rakennetut uhkakuvat sitten ulotetaan turvallisuuspoliittiseen päätöksentekoon, ja millä keinoin 

niille annetaan uskottavia merkityksiä? Valtion poliittinen eliitti kanavoi hahmottamiaan uhkakuvia 

turvallisuuspuhunnan kautta. Virallisissa ulko- ja turvallisuuspoliittisissa asiakirjoissa voidaan nähdä 

päättäjien neuvottelema, poliittisessa prosessissa muovautunut tulkinta uhkaympäristöstä. Kun valtio 

puhuu turvallisuudesta, se käsitteellistää, mikä on turvattavan arvoista ja siten vaatii toimenpiteitä tai 

erityishuomiota asian ratkaisemiseksi. Valtio kertoo siis uhkakuvin turvallisuuskäsityksestään. 

Tämän prosessin perusteet on määritetty Kööpenhaminan koulukunnan turvallistamisteoriassa.16 

Uhka voidaan turvallistavan toimijan puolesta turvallistaa, kohottaa turvallisuuden piiriin 

eksistentiaalisena uhkana ja siten vaatia erikoistoimia siihen vastaamiseksi. Turvallistava toimija 

käyttää diskursiivista valtaa, jolla uhka kehystetään tietynlaiseksi – sillä ei välttämättä edes ole 

reaalimaailmassa välitöntä, olemassaoloa vaarantavaa luonnetta. Poikkeustoimet legitimoidaan 

kielen kautta, uhkasta tehdään retorisin keinoin merkittävä ja huomionarvoinen. Puheaktina 

turvallistaminen on hyödyllinen näkökulma uhkakuvien käyttöön, mutta joitakin varauksia on syytä 

esittää.  

Tulkinnallinen ongelma piilee teorian painottamassa uhkan eksistentiaalisessa, olemassaoloa 

uhkaavassa luonteessa. Turvallisuus on muutakin, kuin selviytymistä uhkista. Selviytyminen, 

olemassaolo on turvallisuuden peruslähtökohta. Vasta vapaus olemassaoloa uhkaavasta vaarasta, 

kuten sotilaallisesta hyökkäyksestä, voi suoda valtiolle toimintavapauden keskittyä muihin 

turvallisuusongelmiin, tehdä turvallisuutta laajemmin.17  Bill McSweeney korostaa turvallisuuden 

positiivista puolta, inhimillisten tarpeiden roolia: selviytymisen korostaminen uhkakuvia 

tarkastellessa kadottaa turvallisuuden laajemman dimension.18 Valtio ei vain puolustaudu uhkilta, 

vaan pyrkii turvaamaan kansalaistensa hyvän elämän. Uhkan eksistentiaalisen luonteen vaatimus ei 

ole tarpeen, koska turvallisuutta ei voida Boothin ja McSweeneyn jalanjäljissä määrittää yksinomaan 

selviytymisen kautta. Uhka ei myöskään vaadi poikkeuksellisia hätätoimia tullakseen valtion 

 
15 Karp, Regina: The Conditionality of Security Integration: Identity and Alignment Choices in Finland and Sweden. 

Teoksessa Knudsen, Olaf (toim.) Security Strategies, Power Disparity and Identity: the Baltic Sea Region. Ashgate 

Publishing. MPG Books, Cornwall 2007. s. 46 

16 Buzan, Barry, Wæver, Ole & de Wilde, Jaap: Security. A New Framework for Analysis. Lynne Rienner Publishers, 

Boulder, Colorado 1998. s. 23–26.  
17 Booth 2007 s. 106–107.  
18 McSweeney, Bill: Security, Identity and Interests. A Sociology of International Relations. Cambridge Studies in 

International Relations: 69. Cambridge University Press, Cambridge 1999 s. 91–92.  
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turvallisuusongelmaksi. Turvallistamisteoria on hyödyllinen, kielellinen työkalu 

turvallisuuspuhunnan analysoinnissa, onhan diskursiivisuus tutkimukseni metodiikassa tärkeää. 

Puhun kuitenkin Johan Erikssonin tapaan mieluummin uhkan kehystämisestä, jossa 

turvallisuusongelma saa artikulaatiossa kontekstin, merkitysrakenteet ja tietyn todellisuuden 

näkemisen tavan mukaisen luonteen.19  

Yhteenvetona voidaan esittää yksinkertaistettu malli siitä, miten valtio rakentaa uhkakuviaan. Uhkan 

arviointi lähtee yksilötasolta, toimijoiden – valtion poliittisen eliitin ja päättäjien – kognitiosta ja 

sosiokulttuurisesta kontekstista, joka rajaa ja määrittää uhkien luonnetta. Uhkakuvat syntyvät 

rationaalisen arvioinnin, poliittisen harkinnan ja tiedostamattomien, historiallisesti muovautuneiden 

havainnointitapojen kautta. Toimijan identiteetti, uskomukset, arvot ja normit – jotka ovat jatkuvassa 

yhteydessä toisiinsa – muovaavat käyttäytymistä ja vaikuttavat uhkakuvan valintaan ja esittämisen 

tapaan. Sukupolvien kautta saadut historialliset kokemukset ja tiedon valikointi voivat muuttaa 

suhtautumista uhkakuvaan. Uhka kehystetään diskursiivisella vallankäytöllä, jolloin voidaan puhua 

uhkakuvapolitiikan tekemisestä.  

Tutkimuksen edetessä näitä uhkakuvarakentamisen osatekijöitä arvioidaan tarkemmin empiiristen 

esimerkkien valossa. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole selittää kokonaisvaltaisesti Suomen, Ruotsin 

ja Viron turvallisuuden jokaista aspektia, vaan uhkakuvien rakentamisen avaintekijöiden avulla 

selvittää, miten valtioiden turvallisuuspolitiikka asettuu suhteessa toisiinsa. Yksi tekijä kaipaa 

kuitenkin vielä selventämistä – millainen on teoreettinen pohja valtion turvallisuustoimijuudelle? 

Millä tavalla tutkimus lähestyy Suomea, Ruotsia ja Viroa uhkakuvien rakentajina? 

 

     2.3. Valtio turvallisuustoimijana  
 

Valtion turvallisuuden idea, sotilaallisella voimalla ja diplomatialla turvattu perusarvo, tuli 

poliittiseen käyttöön 1700-luvun lopulla. Yhteiskuntasopimusteoriat linkittivät yksilön 

turvallisuuden ja vapauden valtioon – valtiosta rakennettiin kansalaistensa suojelijaa ja vapauden 

varjelijaa. Kansallisen turvallisuuden käsite tulvi poliittiseen diskurssiin vasta 1940-luvulla: se oli 

idea, doktriini ja instituutio, jolla tuotiin kansallisten intressien suojelu osaksi jokapäiväistä 

kulttuuria. Puolustuksesta tuli turvallisuutta – valtion toimijuutta laajennettiin tietoisesti.20 1990-

luvulla nousseiden kokonaisvaltaisen tai laajan turvallisuuden käsitteiden voidaan nähdä laajentaneen 

 
19 Eriksson, Johan: Introduction. Teoksessa Eriksson (ed.) 2018 s. 22–23.  
20 McSweeney 1999 s. 19–21.  



14 
 

kansallista turvallisuutta entisestään yhä useammille sektoreille: turvallisuus rikkoutui 

maantieteellisistä rajoistaan, kun globalisaatio ja keskinäisriippuvuus kiihtyivät. Talouden, 

ympäristön, kansalaisten, infrastruktuurin, teknologian ja koko yhteiskunnan turvallisuus jäi 

kuitenkin yhä vahvasti valtion haltuun. ”Kansalaistensa ja ihmisluonnon vapauteen, solidaarisuuteen 

ja järjestykseen juurtuneen käsityksen nimissä turvallisuudesta tuli valtion käyttämä, teoreetikoiden 

ja erikoisalojen operatinalisoima käsite”, McSweeney tähdentää. 21  Kansallinen turvallisuus ja 

kansalliset intressit voidaan nähdä hallitsevina diskursseina, joita valtio hyödyntää.  

Valtio on kuitenkin erityinen turvallisuustoimija, jonka oletetaan suojelevan kansalaisiaan ja heidän 

oikeuksiaan. Valtion fyysinen pohja rajoineen, sen väestö, instituutiot, kuten hallinto ja lait, sekä 

yhteinen idea valtiosta – kansallinen identiteetti – on turvattava. 22  Myös autonominen 

toimintavapaus, erilaisten resurssien hankinta ja legitiimin vallan varmistaminen kuuluvat yleisesti 

valtion turvallisuuden piiriin.23 Kriittisyys valtion turvallisuustoimijuutta kohtaan vilkastui kylmän 

sodan jälkeisessä keskustelussa. Valtio ei ole enää ongelmaton turvallisuusanalyysin kohde, koska 

jälkipositivistinen suuntaus on tuonut esiin vallankäytön kysymyksiä, jotka valtiokeskeisen realismin 

piirissä on pitkälti otettu annettuina. Kriittinen turvallisuusorientaatio nostaa yksilön ja ryhmät 

turvallisuuden keskiöön abstraktin valtion sijaan. Erityisesti turvallistamisteoriaa on kritisoitu 

elitistisenä ja vanhentuneena, koska laajentaessaan turvallisuuden pohjaa esimerkiksi ympäristön ja 

talouden sektoreille se pitäytyy kuitenkin valtiossa tärkeimpänä analyysikohteenaan. On myös 

puhuttu niiden vaientamisesta, joilla ei ole valtaa puhua itse turvallisuudestaan, kykyä luoda 

diskursseja.24   

Miksi sitten valita perinteinen näkökulma, tutkia valtion turvallisuutta ja siten keskittyä Suomen, 

Ruotsin ja Viron uhkakuviin? Poliittiseen eliittiin keskittyvää tutkimusta on kritisoitu, mutta kuten 

todettua, tutkimuksessa tiedostetaan valtion erikoislaatuinen valta turvallisuusdiskurssin tekemiseen. 

Valtio on kategoria, tutkimuksellinen valinta, jota ohjaa kiinnostukseni valtion luonteeseen, 

”persoonaan” turvallisuustoimijana. Puhun valtiosta toimijana, liittäen siihen ihmisluonteisia 

ominaisuuksia: rationaalisuus, uskomukset, arvot, identiteetti ja muut valtiota persoonallistavat 

käsitteet muodostavat hyödyllisen työkalun. Valtio on konstruktio aivan kuten sen projisoima 

kansallinen turvallisuuskin, mutta Alexander Wendtin tapaan siitä voidaan erottaa yksi todellinen osa 

– tarkoituksenmukainen toiminta. 25  Uhkakuvien kautta valtio edistää arvojaan, toimii 

 
21 McSweeney 1999 s. 21–22. Tekijän suomentama.  
22 Buzan 1991 s. 65. 
23 Morgan 2007 s. 14–15.  
24 Booth 2007 s. 166–167.  
25 Wendt, Alexander: The State as a Person in International Theory. Review of International Studies, vol. 30:2 03/2004 

s. 291. 
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intressiperusteisesti ja suojelee kansalaisiaan sekä lopulta omaa olemassaoloaan. Valtioilla on 

wendtiläisessä sosiologiassa tietoisuus ja tunteita, ne ovat subjekteja yksilön tapaan. Kohtelemalla 

valtiota tällaisena toimivana, ajattelevana henkilönä tutkimusasetelmasta tulee mielekäs: 

uhkakuvarakentaminen on nähtävä vallankäyttönä ja diskursiivisena toimintana, joka pohjaa 

toimijoiden motiiveihin. Tällöin ei jätetä huomiotta syytöksiä siitä, valtiokeskeisyys sulkee silmänsä 

vallan kysymyksiltä.  

Valtio on kansallisen ja kansainvälisen toimintaulottuvuuden ilmaus, risteymä sisäisen ja ulkoisen 

rakenteen välillä. Yksilöt, joilla on mandaatti toimia valtion toimesta, ovat mukana kansainvälisessä 

neuvotteluprosessissa muiden valtioiden kanssa. Poliittinen johto ja eliittiryhmittymät antavat 

valtiolle kasvot. Kyse on vuorovaikutusprosessista, jossa valtiot oppivat ja rakentavat ”luontonsa” 

rajoja ja mahdollisuuksia, eli määrittävät identiteettiään.26 Valtion minuus ei rakennu yksinomaan 

kansallisesta historiasta, opituista toimintatavoista tai kulttuurista. Identiteetin teko on 

intersubjektiivinen prosessi, jossa valtio asemoi paikkaansa suhteessa meihin ja heihin ihmisten 

tapaan. Uhkakuvat syntyvät samassa maailmankuvien ja todellisuuskäsitysten kohtaamisten tilassa: 

uhka kertoo myös valtion identiteetin sisällöstä ja rajoista, valtioista itsessään. Siksi valtion 

turvallisuuden tutkiminen on samalla valtion tarkastelua laajemminkin, osana rakennettua maailmaa.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 McSweeney 1999 s. 160. 
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3. Tutkimuksen asemointia  
 

     3.1. Aiempi tutkimus  
 

Uhkakuvatutkimus on monitieteistä ja laaja-alaista: usein valtion turvallisuuden tutkiminen vaatii 

monen eri tutkimusorientaation sisällyttämistä tulkintakehikkoon. Kansainvälisissä suhteissa 

turvallisuustutkimuksen piirissä on rakennettu keskeisimpiä tulkintamalleja, joihin sotataidon piiriin 

luettava strategian tutkimus on ollut läheisessä yhteydessä. Myös sosiaalipsykologia, sosiologia, 

historia ja kulttuurintutkimus ovat tuoneet uusia näkökulmia tutkimusalaan. Kuten todettua, 

tutkimukseni aikaikkunaan 90-luvulle sijoittuu myös teoriaperinteen siirtymä laajempaan ja 

syvempään turvallisuuskäsitykseen. Kun vielä kylmän sodan aikana turvallisuutta lähestyttiin pitkälti 

sotilaallisin uhkakuvin ja realismin periaattein, ovat sittemmin konstruktivismi ja kulttuurinen käänne 

laajentaneet näköaloja myös turvallisuustutkimuksessa. Strategian tutkimus on myös laajentunut 

puhtaan sotilaallisesta, materiaaliseen maailmaan keskittyvästä otteestaan yhteiskuntatieteellisille 

urille. Voidaan puhua tutkimuksen ja teorian monipuolistumisesta ja myös koulukuntien rajojen 

liukenemisesta.  

Yksittäisistä uhkakuvista on tehty paljon tutkimusta, erityisesti uusista uhkista27 ja Venäjästä monen 

eri valtion turvallisuuskonteksteissa. Median, puolueiden ja politiikkojen uhkakuvapuhuntaa on 

tutkittu, samoin valtioiden turvallisuusnäkemyksiä ja -doktriineja eritoten kylmän sodan jälkeen. 

2010-luvulta eteenpäin uhkakuvatutkimus on keskittynyt ajan trendin mukaisesti erilaisiin hybridi- ja 

kyberuhkiin. Vertaileva, valtioihin keskittyvä uhkakuvatutkimus on puolestaan ollut vähäisempää. 

Valtio on kuitenkin edelleen keskeinen turvallisuustoimija ja mielekäs analyysikohde, kuten aiemmin 

perustelin. Sillä on valta tuottaa turvallisuutta, toisinaan myös turvattomuutta.  

Aiheesta kirjoitetun tutkimuksen pohja on runsas. Omalle tutkimukselleni merkittävimmän annin 

ovat antaneet turvallisuustutkimuksen klassiset nimet, Kenneth Waltz, Ken Booth, Bill McSweeney, 

Peter Katzenstein, Barry Buzan ja Alexander Wendt. Seuraavaksi esittelen lyhyesti keskeisimpiä 

tutkimuksia, jotka ovat tuoneet hedelmällistä pohdintakulmaa aiheeseen. Niiden ajallinen ja 

temaattinen konteksti soveltuvat parhaiten valittuun lähestymistapaan.   

 
27 Uusilla uhkilla tarkoitetaan yleiskäsitettä kylmän sodan jälkeen nousseille uhkille, jotka poikkesivat aiemmista, 

erityisesti sotilaallisista uhkista. Esimerkiksi terrorismi, ympäristöongelmat, teknologiset riskit ja 

ihmisoikeusrikkomukset voidaan sisällyttää tähän kategoriaan. Kts. Kerttunen, Mika (toim.) Uudet uhkat? 

Maanpuolustuskorkeakoulu, strategian laitos. Julkaisusarja 2 nro 37. Edita Prima Oy, Helsinki 2007. 
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Fredrik Bynander käsittelee ruotsalaista uhkakuvapuhuntaa case-tutkimuksessaan The Rise and Fall 

of the Submarine Threat: Threat Politics and Submarine Intrusions in Sweden 1980–2002. (2003)28 

Tutkimus venäläisen sukellusveneuhan noususta ja tuhosta ruotsalaisessa yhteiskunnassa kuvastaa 

hyvin tapoja, joilla alueloukkaukset kehystettiin mediassa ja poliittisen eliitin piirissä kansalliseksi 

uhkaksi. Puoluepolitikointi, pinttyneet uskomukset, median nouseva rooli ja vanhan uhkakuvan 

jääminen kummittelemaan vaikuttivat siihen, että sukellusveneuhka jäi elämään omaa elämäänsä. 

Myös Johan Eriksson, Roxanna Sjöstedt ja Erik Noreen ovat keskeisiä ruotsalaisen 

uhkakuvatutkimuksen edistäjiä. Sverker Oredsson analysoi Ruotsin uhkakuvia 1900-luvulla 

kaksiosaisessa teossarjassaan, joista jälkimmäinen käsittelee vuosisadan jälkipuoliskoa. 29  Hänen 

kuvauksensa erilaisista uhkista ja turvallisuusriskeistä on laaja, sisältäen niin sotilaalliset uhkat kuin 

maahanmuuton, ympäristöongelmien ja ääri-ideologioidenkin nostattamat huolet ruotsalaisessa 

yhteiskunnassa.  

Suomessa Jarno Limnéll on tutkinut suomalaisten poliittisten päättäjien uhkakuvapolitiikkaa kirjassa 

Suomalainen uhkuvakuvapolitiikka 2000-luvun alussa. (2009) 30  Hän analysoi vuoden 2004 

turvallisuuspoliittista selontekoa ja tapoja, joilla esitetyt uhkat kehystetään. Limnéll osuu aiheessaan 

ja konstruktivistisessa lähestymistavassaan lähelle tutkimukseni painopistettä, mutta hänen 

tutkimustyössään keskeisellä paikalla on yksityiskohtainen poliittisen prosessin seuraaminen. Steve 

Lindberg on paneutunut Suomen sotilaallisiin uhkakuviin 1980-luvulta 1990-luvulle: hänen 

tutkimuksensa kartoittaa historiallisten uhkamallien jatkuvuutta ja muutosta geopoliittisesta 

perspektiivistä. 31  Vaikka Lindberg keskittyy sotilaallisiin uhkakuviin ja tutkimus on realistisen 

orientaation mukaisesti materialistinen päätelmissään, tuo hän ansiokkaasti esiin uhkakuvissa ja 

puolustusdoktriineissa piilevän tiedostamattomankin juurtuneisuuden historian opetuksiin.  

Arto Nokkalan väitöstutkimus 32  kuvastaa hyvin uhkakuvien käyttöä turvallisuuspolitiikassa 

erityisesti muutoksen kautta kuvattuna. Hän käsittelee suomalaista sotilaspolitiikkaa ja varsin 

yksityiskohtaisesti uhkakuvien laajentamisen kehitystä, avaten samalla kiintoisalla tavalla oman 

konstruktivistisen näkökulmansa kehittymistä. Pami Aalto on käsitellyt Viron uuden itsenäistymisen 

 
28 Bynander, Fredrik: The Rise and Fall of the Submarine Threat. Threat Politics and Submarine Intrusions in Sweden 

1980-2002. Uppsalan yliopisto. Elanders Gotab, Tukholma 2003.  
29 Oredsson, Sverker: Svensk Oro: Offentlig fruktan i Sverige Under 1900-talets Senare Hälft. Osa MUST -ohjelmaa. 

Nordic Academic Press ja kirjoittaja, Lund 2003.  
30 Limnéll 2009.  
31 Lindberg, Steve: Hotbilder för Finland. Säkerhetspolitisk förändring och kontinuitet. Åbo Akademi University Press, 

Åbo 1994. 
32 Nokkala, Arto: Laajeneva sotilaspolitiikka. Strategia ja turvallisuus suomalaisen asevoiman rakentamisessa. 

Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus. Tutkimuksia nro 94, 2001. Juvenes-Print. Tampereen Yliopistopaino Oy, 

Tampere 2001.  
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jälkeistä itsemäärittelyä muuttuneessa turvallisuuskontekstissa. 33  Aalto tutkii virolaista poliittista 

tilaa, konkreettisia ja symbolisia rajoja sekä geopolitiikkaa laajasta näkökulmasta, joka yhdistää 

strategisen pienvaltiorealismin ja subjektiiviset identiteettirakenteet. Hänen tutkimuksensa erittelee 

erilaisia turvallisuuspuhunnan diskursseja ja selittää niitä historian, identiteettipolitiikan ja 

valtionrakennuksen kautta. Virossa uhkakuvatutkimusta pidettiin vielä 90-luvulla melko 

hedelmättömänä, koska ilmeisin uhka, Venäjä, oli niin itsestään selvä. Sittemmin erityisesti 

identiteettipoliittiset näkökulmat ovat olleet nousussa Viron turvallisuutta tutkineiden parissa.  

 

     3.2. Tutkimuskysymykset ja rajaukset  
 

Tutkimus tarkastelee Suomen, Ruotsin ja Viron uhkakuvia 1990-luvun puolivälissä vertailemalla 

niiden kehystämisen tapoja. Analyysiin valituilla uhkakuvilla on käyttämässäni aineistossa näkyvin 

painoarvo: tarkoituksenani on siis tutkia keskeisimpiä uhkakuvia, jotka vertailukohteet jakavat. 

Vertailu keskittyy näin uhkakuvien kehystämiseen, yhteneviin piirteisiin ja eroavaisuuksiin 

puhetavoissa. Vaikka Suomen uhkakuvia on tutkittu runsaasti, ei niitä ole verrattu molempiin 

lähinaapureihin, Ruotsiin ja Viroon. Jokaisen turvallisuuskäsityksiä on arvioitu erillään kylmän sodan 

jälkeen, mutta vertaileva aspekti tuo uutta lähestymistapaa aiheeseen. Vertailu painottuu Suomen ja 

Ruotsin uhkakuviin, koska läheisinä vertailukohteina ne tarjoavat analyysille luontevimmat 

puitteensa. Tarkoituksena on kuitenkin tutkia myös näistä selkeämmin eroavan Viron uhkakäsityksiä, 

jotta voidaan luoda laajempi ja syvempi näköikkuna pohjoismaisen kontekstin yli. Kolmannen tekijän 

tuominen vertailuun rikastaa erojen ja yhtäläisyyksien tulkintamahdollisuuksia: Viron analysointi 

antaa syvyyttä uhkakuviin poliittisina ilmiöinä ja työkaluina. Suomi, Viro ja tietyissä määrin Ruotsi 

ovat eurooppalaisia pienvaltioita, joiden kulttuuriset, historialliset ja rakenteelliset eroavaisuudet ovat 

hallittavissa riittävien yhdistävien tekijöiden vuoksi. Tutkimusasetelma voidaan nähdä myös 

alueellisena rajauksena: Euroopan lisäksi Itämeren turvallisuusympäristö yhdistää valtioita. Teeman 

puolesta työni asettuu uhkakuvatutkimuksen jatkumoon, mutta useampien uhkakuvarakenteiden 

analysointi yhdessä erottaa sen muista vastaavista. 

Analyysi perustuu vahvasti uhkakuvien sosiaalisesti rakennettuun luonteeseen, jolloin uhkia voidaan 

tulkita ihmisen luomina konstruktioina. Reaalimaailman ”tosiasiat” – kuten valtion materiaalinen 

puolustuskyky – kuitenkin huomioidaan, koska niiden vaikuttavuutta valtion toimintaan ei voida 

 
33 Aalto, Pami: Constructing Post-Soviet Geopolitics in Estonia. A Study in Security, Identity and Subjectivity. Acta 

Politica nro 19. Yliopistopaino, Helsinki 2001.  
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sulkea pois. Näin voidaan tavoittaa sekä uhkakuvien instrumentaalinen, poliittinen arvo että 

maailmankuviin kiinnittyvät perusteet. Tarkoitus ei ole yksinomaan selvittää, millaisia uhkakuvien 

kehyksiä Suomi, Ruotsi ja Viro rakentavat, vaan ennen kaikkea pyrin löytämään vertailun avulla 

olennaiset kontekstitekijät sekä motiivit, jotka selittävät uhkien paikkaa turvallisuuspolitiikassa.  

Alla esitetyt tutkimuskysymykset tarkentavat tutkimusintressiä.  

1. Millainen on Suomen, Ruotsin ja Viron keskeisimpien uhkakuvien sisältö, esittämisen tapa ja 

tausta 1990-luvun puolivälissä?  

2. Mitä eroavaisuuksia ja yhteneväisyyksiä uhkakuvien kehystämisestä voidaan kartoittaa?  

3. Miksi esitetyt uhkakuvat on nostettu valtioiden turvallisuuden piiriin, ja mitä tämä kertoo 

niiden turvallisuuskäsityksistä?  

Ensimmäinen tutkimuskysymys ohjaa uhkakuvien erittelyä ja tematisointia aineistosta ja liittää ne 

historialliseen kontekstiin, kun taas toinen käsittää varsinaisen vertailun. Kysymyksenasettelussa 

huomioidaan uhkakuvien rakentamisen kielellinen muotoilu, tapa kuvata uhkaa. Vertailemalla 

nähdään, mitkä historialliset olosuhteet ja kansalliset erityispiirteet ovat olennaisia kunkin valtion 

kohdalla. Uhkan vaikuttavuus tai vaikuttamattomuus tulee parhaiten näkyviin, kun se rinnastetaan 

useisiin toimijoihin. Vertaileva näkökulma vaatii rikasta valtion sisäisen ja ulkoisen kontekstin 

kartoittamista, mutta vaarana on usein, että havaittavat olosuhteet selittävät ”kaiken” tutkittavasta 

kohteesta. Siksi kolmas tutkimuskysymys pakottaa menemään välitöntä ajallista ja rakenteellista 

kontekstia syvemmälle ja arvioimaan valtioiden käyttäytymistä sortumatta yksinkertaisiin 

kausaaliselityksiin. Kontekstin tärkeys vertailevassa tutkimuksessa tarkoittaa monipuolista ja 

kriittistä otetta, jossa huomioidaan monen eri tekijän yhteisvaikutus. Viimeinen 

tutkimuskysymykseni on kiistatta haastavin ja tulkinnallisin. Sen käsittely yhdistää turvallisuus- ja 

uhkakuvateorian, aiemman tutkimuksen ja oman empiirisen analyysini. 

Tutkimuksessa ei arvioida kansainvälisten organisaatioiden, kansalaisjärjestöjen, median, 

yksittäisten kansalaisten tai ryhmien uhkakuvia, vaikka tiedostan, että myös nämä vaikuttavat 

valtiotason uhka-arvioihin. Lisäksi valtion asettamien uhkakuvien vaikuttavuutta, resonointia kansan 

parissa ei lähdetä analysoimaan, kuten olisi olennaista poliittisen prosessin arviointiin keskittyvässä 

tutkimuksessa. Poliittisten päättäjien ja vaikutusvaltaisen eliitin arviot ja näkemykset turvallisuutta 

uhkaavista tekijöistä ovat tutkimuksen ytimessä. Tutkimuksessani en myöskään tutki syvällisesti 

yksittäisten poliittisten toimijoiden uhkanäkemyksiä, vaan suhteutan ne laajempaan kokonaiskuvaan.  

Mainitsemisen arvoinen eettinen huomio tutkimusprosessissa kytkeytyy erityisesti turvallistamisen 

kritiikkiin, jota sivusin aiemmin. Turvallisuustutkimus on joutunut vastaamaan moraaliseen 
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haasteeseen, joka kiinnittyy uhkien tietynlaiseen loputtomaan viljelyyn politiikan keinona – kaikki 

ulotetaan turvallisuuden piiriin ja siten valtio voi oikeuttaa kyseenalaisiakin toimintatapoja. On 

esitetty, että turvallisuustutkimuksen tulisi pyrkiä purkamaan uhkien määräävää asemaa ja 

tavoittelemaan emansipatorisempaa suhtautumista turvallisuuteen. Kritiikin mukaan turvallistamisen 

käyttö teoriana vain jatkaa itsessään turvallistamisprosessia, kun tutkija keskittyy uhkiin 

vallankäytössä.34 Tiedostan tämän turvallistamisprosessin moraalisen puolen, mutta tutkimuksessa ei 

tarkastella tiettyjen uhkakuvien oikeutusta tai onko niiden ajaminen turvallisuuspolitiikassa oikein tai 

väärin. Ongelmaa käsitellyt Rita Taureck huomauttaa aiheellisesti, että tutkijan kanta 

turvallistamiseen on epärelevanttia, koska tarkoitus on ensisijaisesti lähestyä uhkakuvia poliittisina, 

rakennettuina työkaluina, ei kritisoida niiden olemassaoloa.35  

Uhkakuvien eroavaisuuksien ja yhtäläisyyksien kartoittamisessa hypoteesit ovat varsin liukuvia ja 

runsaslukuisia: tässä vaiheessa ei ole hedelmällistä esittää syväluontoisia olettamuksia. 

Vertailukohteiden valinta kuitenkin jo ennalta määrittää, minkä suuntaisia tuloksia tutkimukselta 

voidaan olettaa – tarkoituksena on pohjata aiemmasta tutkimuksesta ja uhkakuvateoriasta saatua 

esiymmärrystä empiiriseen analyysiin. Voidaan otaksua, että tulokset ovat yhteneviä aiemman tiedon 

valossa. Samalla vertailu ja laaja perspektiivi aiheeseen kartoittavat aiempaa syvempää tietoa, joka 

on tähän asti paennut uhkakuvatutkimuksen otteesta keskittyessä kerrallaan yhteen kansalliseen 

kontekstiin ja tarkkarajaiseen, yhden teoreettisen koulukunnan näkökulmaan.  

Uhkakuvissa erottunee historiallisia jatkumoita, kansallisia erityispiirteitä sekä 

identiteetinmäärittelyä ystäviin ja ”toisiin”, ellei suoranaisesti vihollisiin. On keskeistä selvittää, 

miten kukin valtio vastaa kansainväliseen ympäristöönsä ja suhteuttaa sen uhkaymmärryksen omiin 

turvallisuuskäsityksiinsä. Eroavaisuudet ja yhtäläisyydet uhkakuvissa tulee peilata tähän valtion 

toimintalogiikan kahtalaiseen luonteeseen – turvallisuuden määrittäminen on vuorovaikutusta sekä 

ulkoisen että sisäisen uhkaulottuvuuden välillä. Tutkimuksen ydin on tämän vuorovaikutusprosessin 

avaamisessa.   

 

 

 

 
34 Taureck, Rita: Securitization Theory and Securitization Studies. Journal of International Relations and Development, 

vol. 9:1 03/2006 s. 57 
35 Taureck 2006 s. 55 
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     3.3. Metodologia  
 

Tutkimustyö on laadullista, vertailevaa historiantutkimusta, joten siinä sovelletaan 

historiantutkimuksen lähdekritiikkiä. Vertaileva metodologia ei ole eksaktia, vaan pikemminkin 

näkökulma ja työkalu: kansainvälinen vertailu on samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien punnintaa 

laajentamalla havaintojen ja tulkintojen tasoa tutkijan oman, välittömän kontekstin ulkopuolelle. 

Prosessi vaatii oman kulttuurisen position ja kontekstin tiedostamista, koska vertailu voi helposti 

sortua siihen, että uhkakuvien kaltaista rakennelmaa lähestytään liiaksi omasta perspektiivistä käsin. 

Turvallisuus nähdään eri puolilla maailmaa eri tavoin, myös Suomessa, Ruotsissa ja Virossa 

maantieteellisestä läheisyydestä ja muista yhtäläisyyksistä huolimatta. Vertailevan tutkijan on 

kehitettävä huolellinen teoreettinen kehys, joka on sovellettavissa erilaisiin valtioihin. Edellä 

uhkakuvan ja turvallisuuden käsitteet on abstrahoitu riittävästi, jotta ne voidaan ulottaa eri kansallisiin 

käsityksiin empiirisen tutkimuksen vaativalla tavalla. Vertailevassa tutkimuksessa käsitteiden 

teoreettinen käyttökelpoisuus on erityisen keskeistä – niiden avulla luokitellaan, kuvataan ja tulkitaan 

uhkakuvia oman, tutun näköpiirin yli, jotta voidaan saavuttaa jotakin uutta. Kuten Mattei Dogan ja 

Dominique Pelassy ilmaisevat: ”Vertailu on tiedon moottori. Koska yhden tapauksen käsittäminen 

on yhteydessä ymmärrykseen monista, koska näemme erityisen paremmin yleisen valossa, 

kansainvälinen vertailu lisää poliittisen ilmiön selittämisen mahdollisuutta.”36  

Uhkakuvien rakentaminen valtiotasolla on diskursiivinen prosessi, jossa poliittinen eliitti on 

keskiössä. Legitimoitu (puhe)valta mahdollistaa aktiivisuuden turvallisuustoimijana. Siksi aineiston 

analyysissa käytetään laadullisen sisällönanalyysin lisäksi diskurssianalyyttisia tulkintakeinoja: 

kielenkäyttö, sanavalinnat, korostukset, metaforat ja retoriikka paljastavat usein toimijan 

tarkoitusperistä jotain huomionarvoista. Olennaisinta on diskurssianalyyttinen perusajatus kielen 

todellisuutta rakentavasta luonteesta: lausumilla ei vain kuvata todellisuutta, vaan luodaan sitä 

tiettyjen merkitysrakenteiden valossa.37 Jokainen uhkakuva sisältää merkityksiä ja kertoo toimijan 

todellisuuden hahmottamisen tavasta – ne eivät ole koskaan täysin ”puhtaita” ja objektiivisia 

todellisuuden osia. Uhkakuvarakentamisen tulkinta on myös uhkan esittämisen muotojen arviointia, 

eli pohdintaa siitä, miten uhka kehystetään ja millaista merkityssisältöä se heijastaa. 

Konstruktivistinen ote näkyy tutkimuksen kysymyksenasettelussa: se ohjaa tutkimaan rakennettuja 

merkityksiä ja toimijuutta. Samalla on huomioitava, että merkityksiin keskittyminen ei tarkoita 

 
36 Dogan, Mattei & Pelassy, Dominique: How to Compare Nations? Strategies in Comparative Politics. 2. painos. 

Chatham House Publishers. Chatham, New Jersey 1990 s. 8. Tekijän suomentama.  
37 Jokinen, Arja, Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero: Diskurssianalyysi. Teoria, peruskäsitteet ja käyttö. Vastapaino, 

Tampere 2016. s. 21–22.  
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todellisuuden hylkäämistä tai ontologista relativismia. Uhkakuvatutkimuksen mielekkyys ja 

käsitettävyys nojaa ympäröivään, havaittavaan todellisuuteen, jossa uhkakuvan sävyjen skaalan, 

rakennettujen uhkatodellisuuksien kartoittaminen vaatii konstruktivismin omaksuntaa.   

Konstruktivismia on tähän asti tarkastelu turvallisuustutkimukseen kytkeytyvänä näkökulmana. Se 

tulisikin ymmärtää tarkan teorian sijaan löyhärajaisena metodina, jota tutkija hyödyntää 

analysoidessaan sosiaalista ilmiötä. Se on Boothin mukaan näkökulma todellisuuteen, tutkijan tapa 

nähdä ja muodostaa tutkimusongelma, eräänlainen metateoria siitä, miten ihmisyhteiskunta toimii.38 

Limnéllin tavoin voidaan puhua tutkimuksen taustaoletuksesta, joka viittaa ensisijaisesti ”tapaan, 

jolla uhkakuvaa ja sen rakentamista sekä niiden tutkimiseen muodostettavaa teoreettista viitekehystä 

tutkimuksessa lähestytään”.39 Todellisuuden ja olemassaolon kysymyksiä ei tulisi  suinkaan ohittaa 

filosofisena pähkäilynä, koska turvallisuuspoliittiset valinnat ovat ilmauksia valtion tavasta 

hahmottaa todellisuutta ja valikoida siihen soveltuvat, relevantit uhkat.40 Tutkimuksen metodiikassa 

vertailevan historiantutkimuksen periaatteet ovat keskiössä, ja kulisseissa vaikuttaa tämä 

konstruktivistinen tulkintatapa. 

 

     3.4. Aineisto  
 

Tutkimuksen primääriaineistona toimivat Ulkoministeriön arkiston asiakirjamateriaalit. Analysoin 

Ruotsin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevia asiakirjoja vuodelta 1995 41  ja Viron ulko- ja 

turvallisuuspoliittisia dokumentteja vuosilta 1991–1996.42 Suomen turvallisuuspoliittista selontekoa 

valmistelevat asiakirjat vuodelta 1995 43  toimivat keskeisinä lähteinä. Painotukseni 

arkistomateriaalissa on vuosikymmenen puolivälissä, koska tuolloin Suomessa ja Ruotsissa esitettiin 

viralliset selonteot maiden turvallisuustilanteesta (1995 & 1996). Lisäksi Viro julkaisi maan 

ensimmäiset puolustuspoliittiset peruslinjat keväällä 1996. Nämä viralliset turvallisuuskuvaukset ja -

linjaukset sisältyvät tutkimusaineistooni. Vuoden 1995 arkistomateriaali on tullut hiljattain saataville 

viranomaisasiakirjoja koskevan salauskäytännön päätyttyä vuoden 2020 alussa.  

 
38 Booth 2007 s. 152 
39 Limnéll 2009 s. 34 
40 Booth 2007 s. 187 
41 Ulkoministeriön Arkisto. Signum 18.50. Ruotsin ulkopolitiikka, 1995, vol. 1 & 2.   
42 Ulkoministeriön Arkisto. Signum 18.50. Viron ulkopolitiikka, 1991–1996. 
43 Ulkoministeriön Arkisto. Signum 18.40. Suomen ulkopolitiikka. Hallituksen ulkopoliittiset selonteot eduskunnalle 

1995: vol. 1–4.  
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Ulkoministeriöstä saatavilla oleva aineisto koostuu monipuolisesti erilaisista poliittisten päättäjien, 

ydineliitin sekä virkamiesjohdon puheenvuoroista, lausunnoista ja analyyseista. Nämä  ovat pääosin 

suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Mukana on myös joitakin vironkielisiä dokumentteja. Olen 

kääntänyt materiaalin tarvittaessa suomeksi suorien lainausten kohdilla. Ruotsia ja Viroa koskeva 

aineisto käsittelee maiden ulkopolitiikkaa ja turvallisuuspoliittisia asioita. Tilannearvioita ja 

uhkaympäristön analyyseja löytyy runsaasti Suomen Tallinnan ja Tukholman suurlähetystöjen 

lähettämistä ajankohtaisista selostuksista liitteineen. Aineisto sisältää kiinnostavia näkemyksiä 

uhkista ja turvallisuushuolista suoraan poliittisen johdon kuvaamina, edustustojen virkamieskunnan 

raportoimina.  

Suomen 6.6.1995 eduskunnalle luovutettu turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 44  oli 

ensimmäinen avoin ja kattava turvallisuuspoliittinen arvio Suomen uhkakuvista. Aiemmin 

turvallisuuspolitiikkaa rakennettiin pitkälti suljettujen puolustuskomiteoiden ja neuvottelukuntien 

piirissä. Vastaavasti Ruotsin puolustusministeriön uhkakuvia analysoiva, kattava selonteko 

julkaistiin 1.1.1996. 45  Kun analysoin tutkimuksessa selontekoja, viittaan poikkeuksetta näihin 

asiakirjoihin. Kuten mainittua, Virossa hyväksyttiin valtion puolustuspolitiikan peruslinjat 

7.5.1996. 46  Julkisina, poliittisen päätöksenteon tuloksina nämä asiakirjat tarjoavat väylän nähdä 

Suomen, Ruotsin ja Viron viralliseen uhkakuvaymmärrykseen. Selonteoilla ja linjauksilla on vahva 

viestinnällinen merkitys maan uhkakuvien ja varautumistapojen välittämisessä kansalliselle ja 

kansainväliselle ympäristölle. Koska käyttämäni aineisto on julkista ja vapaasti tutkimuksen 

käytössä, ei anonymisoinnille ole tarvetta.  

Arkisto- ja asiakirjalähteiden lisäksi tutkimukselle tuovat lisäaineistoa poliittisten päättäjien puheet, 

jotka ovat vapaasti saatavilla verkkolähteistä. Kokonaisuudessaan tutkimuksen aineisto yhdistelee 

virallisia turvallisuuspoliittisia asiakirjalähteitä ja tarkasteltujen toimijoiden epämuodollisempaa 

turvallisuuspuhuntaa, jotta uhkakuvarakentamista voitaisiin tulkita laaja-alaisesti. Paneutumalla 

yksinomaan formaaleihin asiakirjoihin ei välttämättä tavoiteta uhkakuvien toimijuuteen sidottua 

luonnetta ja merkityskamppailuja, jotka tulevat näkyviin puhetavoissa ja vaihtelevissa yhteyksissä.  

 

 
44 Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 1995. Puolustusministeriö. 

https://www.defmin.fi/files/246/2513_2143_selonteko95_1_.pdf Haettu 22.2.2021 
45 Omvärdlsförändring och Svensk Säkerhetspolitik. 01/1996. Regeringskansliet.  

https://www.regeringen.se/49bb65/contentassets/521bd0d6917e49d2ac567be3cd86e752/omvarldsforandring-och-

svensk-sakerhetspolitik Haettu 22.2.2021 
46 Eesti Riigi Kaitsepoliitika Põhisuundade Heakskiitmine. 05/1996. Riigi Teataja. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13009161# Haettu 22.2.2021 

https://www.defmin.fi/files/246/2513_2143_selonteko95_1_.pdf
https://www.regeringen.se/49bb65/contentassets/521bd0d6917e49d2ac567be3cd86e752/omvarldsforandring-och-svensk-sakerhetspolitik
https://www.regeringen.se/49bb65/contentassets/521bd0d6917e49d2ac567be3cd86e752/omvarldsforandring-och-svensk-sakerhetspolitik
https://www.riigiteataja.ee/akt/13009161
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4. Euroopan uusi epävarmuuden aika: uhkakuvat liikkeessä  
 

Seuraavissa luvuissa nostan esiin keskeisimpiä uhkakuvia, joita Suomen, Ruotsin ja Viron poliittiset 

johdot käsittelivät 90-luvun puolivälin tienoilla. Tuon näkyviin uhkakuvien ajallista taustakontekstia, 

kehystämisen tapoja ja muotoiluja vertailevalla otteella. Näin selvitetään uhkakuvien roolia valtion 

turvallisuuspolitiikassa. Luvuissa 4–7 vastataan tutkimuskysymyksiin ”millainen on Suomen, 

Ruotsin ja Viron keskeisimpien uhkakuvien sisältö, esittämisen tapa ja tausta 1990-luvun 

puolivälissä?” ja ”mitä eroavaisuuksia ja yhteneväisyyksiä uhkakuvien kehystämisestä voidaan 

kartoittaa?” Tarkoituksena on luoda perusta luvussa kahdeksan esitettäville uhkakuvateoreettisille 

tulkinnoille.    

Pariisin ETYK -huippukokouksessa vuonna 1990 julistettiin Uuden Euroopan peruskirjan mukaiset 

raamit kylmän sodan jälkeiselle kehitykselle. Pääperiaatteiksi nousivat ihmisoikeuksien 

kunnioittaminen, demokratia, oikeusvaltio sekä taloudellinen vapaus ja vastuu markkinatalouden 

ohjaamina. Kommunismin ja kapitalismin vastakkainasettelu oli mennyttä. Euroopan turvallisuus- ja 

yhteistyökonferenssin työtä jatkoi vuonna 1994 laajapohjainen Euroopan turvallisuus- ja 

yhteistyöjärjestö ETYJ. Historiallista muutosta oli ohjattava eteenpäin diplomatian, 

rauhanturvaamisen, kriisinhallinnan ja asevalvonnan kautta. Uusi aika koitti myös sotilasliitto 

Natolle, joka julisti suurhyökkäyksen uhkan päättyneen. Vuoden 1991 strateginen konsepti teki 

sotilasliitosta vakautta edistävän, aiempaa poliittisemman organisaation, joka alkoi suunnitella 

asteittaisen laajentumisen mahdollisuuksia. Vuosikymmeniä palvellut Neuvostoliiton ja Varsovan 

sotilasliiton uhkakuva kuului vanhaan Eurooppaan, johon ei ollut paluuta.47  

Kylmän sodan jälkeinen Eurooppa on yhä epävakaa. Tänään ymmärrämme jo, että mitään uutta 

turvallisuusjärjestelmää ei luoda yhdessä yössä. Tarvitaan aikaa ja kärsivällisyyttä. 

Ymmärrämme senkin, ettei ongelmiimme ole olemassa ihmelääkkeitä. Tämän päivän 

Eurooppaa eivät kuitenkaan viholliset uhkaa. Pahin uhkamme on kasvava epävarmuus.48 

Paradoksaalisesti kylmän sodan jälkeinen Eurooppa, joka oli alkavan yhdentymisen, yhteisen 

arvokodin ja leviävän demokratian kehto, oli epävarmemmassa tilassa kuin koskaan. Ydinsodan uhka 

ja suurvaltakamppailu olivat väistyneet, mutta kahtiajako itään ja länteen oli yhä nähtävissä. Kauhun 

tasapaino oli pitkään tuonut tietynlaisen vakauden ja ennustettavuuden Eurooppaan: vakavat 

sotilaalliset uhkakuvat olivat hallitsevia, mutta niihin oli opittu suhtautumaan. Tottuminen blokkijaon 

 
47 Tarkka, Jukka: Venäjän vieressä. Suomen turvallisuusilmasto 1990-2012. Jukka Tarkka & Kustannusosakeyhtiö 

Otava. Otavan kirjapaino Oy, Keuruu 2015 s. 75–77 & 82.  
48 Suomen tasavallan presidentti Martti Ahtisaaren puhe. The Royal Institute of International Affairs, Chatham House, 

Lontoo. 18.10.1995 https://www.presidentti.fi/ahtisaari/puheet-1995/p9510.ch.html  Haettu 1.2.2021 

https://www.presidentti.fi/ahtisaari/puheet-1995/p9510.ch.html
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tuomaan varpaillaan oloon heijastui uudenlaisena turvattomuutena, kun tuo perusta mureni. 

Euroopassa ei ollut enää juurtuneen uhkakuvan, suurvaltojen välisen sodan vaaran ylläpitämää 

tasapainotilaa.  

Kuten johdannossa esitettiin, turvallisuuden laajentaminen sotilaallisesta uhkakuvasta ei ollut 

yksiselitteinen prosessi. Sekä Suomi että Ruotsi nojautuvat kuitenkin selonteoissaan (1995 & 1996) 

päättäväisesti laajan turvallisuuden käsitteeseen, joka huomioi myös esimerkiksi ympäristöongelmien 

kaltaiset uudet uhkat. Esitettyjä uhkakuvia hallitsee pohjimmainen epävarmuus niiden kehityskulusta. 

Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittista selontekoa analysoineet tutkijat huomauttavat, että 

sotilaallisten ja ei-sotilaallisten uhkien rajanveto on yhä näkyvä – kokonaisvaltaisen turvallisuuden 

tavoite on ilmaistu selkeästi, mutta käytännössä se jää vielä hämäräksi.49 Myös ulkoasianvaliokunnan 

lausunto selonteosta toteaa, että laajan turvallisuuden käsitettä toteutetaan heikosti. 50  Keskeisin 

ongelma turvallisuusympäristön tarkastelussa on valiokunnan mukaan siinä, ettei selonteossa esitetä 

kovinkaan syvällisiä arvioita turvallisuuden taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta 

ulottuvuudesta. Toisin sanoen, turvallisuuden luonteen ja sisällön todetaan muuttuneen, mutta uudet 

uhkat jäävät huomioissa pintapuolisiksi. Tämä viittaa uuden tilanteen herättämiin 

sopeutumisvaikeuksiin ja siihen, että turvallisuutta laajennetaan kielellisesti, konkreettisen sisällön 

ollessa vielä kehitysvaiheessa.  

Yleisesti Suomi ja Ruotsi kuvaavat Euroopan uhkaympäristöä toteamalla, että ”kylmän sodan 

jälkeinen turvallisuusjärjestys on epävakaa ja jatkuvassa liikkeessä”51 ja että ”suurimmat Ruotsin 

turvallisuutta uhkaavat tekijät liittyvät turvallisuuspoliittisen kehityksen ennustettavuuden 

vähenemiseen blokkipolitiikan päätyttyä.”52 Uhkakuvia rakennetaan paitsi nykyisten realiteettien, 

myös tulevaisuudennäkymien perusteella. Usein tiedostamattomina elävät myös menneet käsitykset 

uhkien luonteesta. Epävakauden ja ennustamattomuuden ilmaukset kertovat siitä, että uusi 

turvallisuusjärjestys ei ole vakiintunut, mikä koetaan uhkaavaksi. Ne viittaavat kontrollin 

menetykseen ja tasapainon järkkymiseen. Kun uhkakuvia ei voida rakentaa ennakoimattoman 

tulevaisuuden varaan, nykyhetkessä olisi varauduttava kaikkeen, mikä luo luontaisesti paineita laajan 

 
49 kts. Limnéll 2009 s. 220–22; Visuri, Pekka: Suomen turvallisuuspolitiikan ja maanpuolustuksen linjaukset. Teoksessa 

Visuri, Pekka (toim.) Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan linjaukset. Toinen, täydennetty painos. Otava, 

Helsinki 2003. s. 40 
50 UM 18.40. Hallituksen ulkopoliittiset selonteot eduskunnalle 1995 vol. 4. Ulkoasianvaliokunnan mietintö 12/1995  
51 Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 1995.  
52 UM 18.50 Ruotsin ulkopolitiikka 1995, vol. 2. TUK 0464 Ruotsin hallituksen esitys uudeksi puolustuspäätökseksi 

1997–2001. S. Halisen raportti 17.10.1995 
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turvallisuuskäsityksen ripeälle omaksumiselle. ”Kun kansainvälistä kehitystä on vaikea ennakoida, 

on Suomenkin turvallisuuspolitiikan uutena haasteena epävarmuuden hallitseminen.”53 

Viro eroaa Suomesta ja Ruotsista epävarmuuden kokemuksensa juurisyyn vuoksi. Kun Suomi ja 

Ruotsi liittävät sen eurooppalaiseen ja globaaliin viitekehykseen, on kylmän sodan jälkeinen tilanne 

Virolle ennen kaikkea sen oman, valtiollisen turvallisuuden varmistamisen aikaa. Neuvostoliiton 

hajottua uudelleen itsenäistyneellä Virolla epävarmuuden uhkakuva liittyy poikkeuksetta siihen, mitä 

itärajan puolella tapahtuu – tai jää tapahtumatta. Vuoden 1996 puolustuspäätös toteaa: ”Viron 

ymmärryksen mukaan kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvat pääasialliset uhkan lähteet ovat 

aggressiiviset kansalliset toimet ja poliittinen ja/tai sotilaallinen epävakaus.”54 Kun Ruotsi ja Suomi 

virallisissa turvallisuuspoliittisissa linjauksissaan toteavat, että valtioihin kohdistuva sotilaallinen 

uhka on epätodennäköinen ja suursodan uhka on väistynyt, lähtee Viro perinteisemmästä 

lähtökohdasta, mahdollisesta hyökkäysuhasta. Vaikka epävarmuuden kokemus oli yleisluontoista 

Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin hakiessa muotoaan, entisen Neuvostoliiton valtapiiriin 

kuuluneella Virolla lähtökohdat olivat synkemmät. Elettiin yhä hyökkäysuhan pelossa, jossa 

turvallisuus kulki käsi kädessä Venäjän kehityksen kanssa.  

On syytä nostaa esiin kylmän sodan jälkeisten turvallisuusuhkien uusi luonne. Ne olivat lähtöisin 

aiempaa hahmottomimmista lähteistä, olivat arvaamattomampia, yllättäviä ja vaikutuksiltaan 

ennustamattomia: niiden kulkua oli vaikea seurata ja varautuminen haasteellisempaa kuin aiemmin. 

Tartuntataudit, terrorismi, ympäristöongelmat ja yhteiskuntien haavoittuvuuteen liittyvät teknologiset 

uhkat liikkuivat vaivatta valtiorajojen yli. Yhteiskuntien tiivistyvät taloudelliset, sosiaaliset ja 

poliittiset yhteydet sekä globalisaation kiihtyminen tekivät uhkista 90-luvulla vaikeaselkoisia. 

Samalla perinteinen ero ulkoisten ja sisäisten, kansallisten ja kansainvälisten uhkien välillä alkoi 

horjua. 55  Uhkien ollessa rajat ylittäviä ja samalla rajattomia, oli uuden ajan suurin tehtävä, 

epävarmuuden hallinta, vaikea haaste. Ruotsin puolustusministeriössä analysoidaan ajan 

turvallisuustendenssejä  näin56:   

 
53 UM 18.40 Hallituksen ulkopoliittiset selonteot eduskunnalle 1993–31.5.1995 vol. 1. Turvallisuuspoliittinen 

selonteko: rakenne ja aiheiden hahmotelma. 17.2.1995. 
54 Viron puolustuspolitiikan perusteet. Riigikogu 7.5.1996. Tekijän suomentama.  
55 Eriksson, Johan & Rhinard, Mark: The Internal-External Security Nexus. Notes on an Emerging Research Agenda. 

Cooperation and Conflict, vol. 44:3 08/2009 s. 246–247. 
56 UM 18.50 Ruotsin ulkopolitiikka 1995 vol. 1 TUK 0160 Ruotsin turvallisuuspolitiikka; puolustusministeriön 

valtiosihteerin Peter Lagerbladin näkemyksiä EU-suurlähettiläiden lounaalla. Laatinut Terho 24.4.1995.  
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Ruotsin turvallisuuspoliittisen ympäristön muutosvaihe jatkuu vielä pitkään. On opittava 

elämään Euroopan dynaamisen muutosprosessin kanssa. Välitöntä uhkaa Ruotsin kansalliselle 

turvallisuudelle ei ole näköpiirissä – kauemmas ei pystytä näkemään. 

”Tuleeko nykyisen siirtymävaiheen jälkeen uusi suvanto, vai onko opittava elämään jatkuvan 

muutoksen kanssa?” pohtii puolestaan osuvasti Suomen ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Pertti 

Paasio. 57  Muutosvaihe ja siirtymävaihe kuvaavat käsitteinä tunnelmia hyvin: tiedettiin, että 

turvallisuuden ydin oli muuttunut, mutta muutoksen pysyvyys ja suunta nostattivat kulmakarvoja. 

Ruotsissa ja Suomessa tämä asetti haasteen koko pitkän linjan turvallisuuspoliittiselle doktriinille – 

puolueettomuudelle, jonka oli sopeutettava EU-jäsenyyden vaatimuksiin – kun taas Virossa syvin 

huoli lähti valtiollisen olemassaolon vakiinnuttamisesta.  

Uhkakuvia laajennettiin ensin paperilla ja sitten varovaisin askelin käytännössä, yhteisrintamassa 

uuden Euroopan perusperiaatteiden mukaisesti. Muutos tiedostettiin, mutta sen suunta oli avoin. 

Tässä tilanteessa vallitsevalle epävarmuudelle oli luontaisinta löytää tuttu kiinnekohde, hallitseva 

uhkakuva, joka sisällyttäisi jatkuvuuden ja johon voitaisiin myös projisoida uusia huolia. 

Neuvostoliiton tomuista ponnistava, demokratiaa rakentava Venäjä edusti suurinta lähdettä relevantin 

uhkakuvan uudelleenmuovaamiselle. Neuvostoliitto oli ehkä osa vanhaa, jakolinjojen määrittämän 

kylmän sodan Eurooppaa, mutta sen perilliseen ei suhtauduttu yhtään sen luottavaisemmin.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
57 UM 18.40 Hallituksen ulkopoliittiset selonteot eduskunnalle 1993–31.5.1995 vol. 1 Muistio nro 231. 

Turvallisuuspoliittinen selonteko: puolueiden keskustelutilaisuus 23.2.1995.  
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5. Venäjä ja lähialueet   
 

     5.1. Venäjä   
 

Venäjä oli kylmän sodan jälkeisinä vuosina murrostilassa. Sisäpoliittinen epävakaus näkyi vuonna 

1993 konservatiivisten voimien vallankaappausyrityksenä. Talouden kehnot näkymät, sosiaaliset 

ongelmat, vaikeaselkoinen ulkopoliittinen roolinetsintä ja nationalistiset virtaukset huolestuttivat 

laajalti muuta Eurooppaa. Jeltsinin Venäjä näyttäytyi arvaamattomana: provokatiiviset puheet 

”lähiulkomaista” 58 , Naton laajenemisen kiivas vastustaminen sekä vuoden 1992 jyrkkä 

sotilasdoktriini kielivät maan kansainvälispoliittisen aseman uudesta etsinnästä. Tšetšenian sota nosti 

esiin pessimistisiä tulkintoja Venäjän voimapolitiikan jatkuvuudesta. Näkemyksiä Venäjän 

tulevaisuudesta kehystävät niin varovainen optimismi länsimaisen demokratian ja markkinatalouden 

juurtumisesta kuin pohjimmainen varautuneisuuskin kehityssuunnan kariutumisesta. Suomen, 

Ruotsin ja Viron uhkakuvissa Venäjä näyttelee keskeistä roolia, mutta suhtautuminen vaihtelee. 

Uhkaa tulkitaan eri sävyin ja erilaisista lähtökohdista.  

Suomen turvallisuuspoliittinen selonteko toteaa: ”Perinteisen suurvalta-aseman menettänyt, 

heikentynyt ja sisäisesti epävakaa Venäjä pyrkii säilyttämään johtavan roolin entisen Neuvostoliiton 

alueella ja hakee vaikutusmahdollisuuksia laajemmin Euroopassa.” Venäjän yhteiskunnallisen 

uudistuksen tarjoamien mahdollisuuksien ja epävakauden vaikutuksien sanotaan tuntuvan 

välittömästi Suomessa. Maan yhteiskunnallista tilannetta ei lähdetä analysoimaan kovin syvällisesti: 

lähtökohtana on epävarmuuden toteaminen, ja positiiviset kehityksen merkit jäävät varsin 

pintapuolisiksi, kuten ulkoasianvaliokunnan mietintö huomauttaa. 59  Vaikka Venäjää ei suoraan 

mainita uhkaksi, liitetään lähestulkoon kaikki muut huolenaiheet ja uhkaskenaariot Venäjään, kuten 

edempänä osoitan.  

Sami Moisio analysoi Suomen Venäjän-puhunnan tulkinnallista siirtymää: aiempi naapurisuurvallan 

painotus vaihtui kylmän sodan jälkeen arvaamattomuuden ja epävarmuuden korostamiseen. 60 

Voidaan tulkita, että diskurssi perinteisestä idästä tulevasta sotilaallisesta uhkasta ulotettiin 

koskemaan laajempaa epävarmuuden tuntemusta, jolle täytyi saada jonkinlainen konkreettinen lähde. 

Arto Nokkalan tekemän tutkimuksen mukaan puhetapa Venäjän uhkasta muuttui ajanjaksona 

 
58 Lähiulkomaalla tarkoitetaan Venäjän omaksumaa diskurssia alueesta, johon sillä on erityisiä oikeuksia ja velvoitteita 

muun muassa suuren venäläisvähemmistön vuoksi. Kts. Zetterberg, Seppo: Viron historia. Suomalaisen kirjallisuuden 

seuran toimituksia 1118. Toinen painos. Karisto Oy, Hämeenlinna 2007 s. 734  
59 UM 18.40 Hallituksen ulkopoliittiset selonteot eduskunnalle 1995 vol. 4 Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 12/1995 
60 Moisio 2000 s. 277 
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olennaisesti: itseasiassa Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen se avautui yleiseen keskusteluun ja 

korostui entisestään, vaikka uhkat yleisesti monipuolistuivat ja heikkenivät.61  

Sama kehityslinja näkyy myös Ruotsin uhkakuvapuhunnassa, joka laajenemisestaan huolimatta 

takertuu Venäjän kehityksen ennustamattomuuteen. Puolustuspoliittisessa selonteossa esitetään 

Suomea yksityiskohtaisempi, syvempi analyysi Venäjän suunnasta. Siinä arvioidaan sisäpoliittista 

kehitystä, vaalien vaikutuksia, nationalististen ryhmittymien nousua, talousvaikeuksia, sosiaalisia 

ongelmia – kuten tuloerojen kasvua ja työttömyyttä – ja asevarustelun sekä puolustuksen tilannetta. 

Pohjavire on negatiivinen ja pilkahtelevaa optimismia seuraa usein pessimistinen 

tulevaisuudensuunta riskeineen ja potentiaalisine takaiskuineen. Positiivisen ja negatiivisen 

kehityksen vaihtelut kuvataankin nopeiksi. Taantuneen ja taloudellisissa vaikeuksissa painivan 

puolustuksen ongelmiin luetaan alhainen moraali, korruptio, huumeet ja rikollisuus joukkojen sisällä. 

Neuvostoliiton poliittisen rakenteen perintö luo synkän varjon uudistuvan Venäjän päälle:  

Venäjän sisäpolitiikan kehityksen suhteen epävarmuus ja arvaamattomuus ovat edelleen 

perustavanlaatuisia ja todennäköisesti niin on pitkään. Demokratisoitumisprosessi jatkuu duuman- ja 

presidentinvaalien kautta. Venäjän politiikan autoritääriset piirteet herättävät kuitenkin kysymyksiä 

tulevaisuuden kannalta. (1996. Tekijän suomentama) 

”Jatkuva luisuminen antireformistiseen ja nationalistiseen suuntaan korostuu” ja ”Venäjän 

suurvaltapolitiikka aiheuttaa jatkuvia ristiriitoja ja konflikteja Venäjän välittömässä läheisyydessä”, 

Ruotsin selonteossa huomautetaan. Venäjän toimintaan liitetään näin suurta epäluuloa ja 

muutosprosessi kohti demokratiaa ja rauhanomaista yhteistyötä ontuu. Ruotsi myös kommentoi 

rivien välistä varsin pessimistisesti Venäjän ajamaa IVY-yhteistyötä: ”Itse yhteistyö on tietysti 

myönteistä edellyttäen, että se perustuu vapaaehtoiseen ja keskinäiseen yhteistyöhön. Jo 

suuruudellaan Venäjällä on kuitenkin hallitseva rooli yhteistyössä. Sanotaan myös, että Venäjä 

vastustaa IVY -valtioiden ja ulkopuolisten maiden välistä yhteistyötä siltä osin kuin se voi 

vahingoittaa IVY -maiden integraatiota.” (1996) Venäjän pyrkimys vanhalla vaikutussfäärillään 

tapahtuvaan yhteistyöhön kuvataan näin melko epätasa-arvoisena ja pohjalla on huoli Venäjän 

painostuskyvystä. Vastaavaa huomauttelua ei näy Suomen johdon piirissä, jossa tyydytään 

ilmaisemaan IVY:n toimintakyvyn ja kansainvälisen aseman vakiintumattomuus. (selonteko 1995) 

Sverker Oredsson kuvailee Ruotsin Venäjän-puhunnan muutosta samoin, kuin on osoitettu näkyneen 

Suomessa:   

 
61 Nokkala, Arto: Uhka ja kumppani. Venäjä Suomen puolustushallinnossa. Maanpuolustuskorkeakoulu. Strategian 

laitos, julkaisusarja 1: strategian tutkimuksia nro 28. Edita Prima Oy, Helsinki 2009. s. 28 
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On silmiinpistävää, että kun Neuvostoliitto kaatui ja vähemmän vaarallinen Venäjä astui sen 

seuraajaksi, Ruotsin puolustussuunnittelussa puhuttiin enemmän Venäjän mahdollisesta 

vaarasta. Voidaan saada käsitys, että kun Neuvostoliitto oli olemassa, oli se niin vaarallinen, 

ettei siitä puhumista sallittu.62 

Kuten Oredsson huomauttaa, oli puolueettomuudella tietysti osansa tässä vaikenemisessa. Suomen 

Venäjän-uhan vapautuminen parlamentaariseen keskusteluun näyttää selonteon valossa Ruotsia 

varovaisemmalta ja pysyttelee yleisluontoisemmalla tasolla, mikä viittaa Venäjän-uhkan erilaiseen 

historiaperintöön ja poliittisiin linjoihin. Venäjän yhteiskunnallista tilannetta tarkastellaan 

yksityiskohtaisesti ulkoasianvaliokunnan mietinnössä (12/1995), mutta itse selontekoon jää varsin 

pintapuolinen kuvaus. Molempia maita yhdistää Venäjään kohdistuvan epävarmuuden lisäksi 

normatiivinen asenne – Venäjä on saatava mukaan eurooppalaisiin yhteistyörakenteisiin, sitä on 

koulutettava ja kasvatettava demokratian pelisääntöihin. Venäjän mukaantulo Euroopan 

turvallisuusarkkitehtuuriin, arvopohjaan ja jakamattomaan, yhteiseen turvallisuuteen kuvataan 

keskeiseksi koko maanosan turvallisuudelle. Läntinen Eurooppa on määritellyt valmiiksi 

turvallisuuden raamit, joiden sisälle Venäjällä on vastuu ja velvollisuus astua.  

On tärkeää, että Venäjää ei eristetä ja lujitetaan Venäjän intressiä edistää vakautta ja kehittää 

luottavaista yhteistyötä naapuriensa kanssa. Tämä olisi tehtävä syvän, laajan poliittisen, 

taloudellisen ja sosiaalisen yhteistyön avulla, johon Venäjä osallistuu ihmisoikeuksien ja 

hallitustenvälisten suhteiden perusperiaatteiden pohjalta. (Ruotsin selonteko 1996. Tekijän 

suomentama)  

Venäjän tulee ratkaista sisäiset ongelmansa ja suhteensa muihin entisen Neuvostoliiton alueen 

maihin demokratian periaatteiden ja yhteisten kansainvälisten normien mukaisesti. 

Yhteistyövaraisen turvallisuusjärjestyksen kehitys riippuu keskeisellä tavalla siitä, noudattaako 

Venäjä kansainvälisiä velvoitteitaan vai eristäytyykö se muusta Euroopasta. – – Venäjä ei voi 

saada erioikeuksia, Venäjältä on voitava edellyttää samaa vastuullisuutta kuin muiltakin ETY-

järjestön jäsenmailta sisäisessä ja ulkoisessa käyttäytymisessä. (Suomen selonteko 1995)   

Rikard Bengtsson korostaa, että Euroopan ja Itämeren alueen kahdenväliset suhteet kytkeytyvät aina 

laajempaan yhtenäisturvallisuuden kehykseen – bilateraalisten suhteiden dynamiikkaa voidaan 

ymmärtää vain integraation prosessien kautta. Suomen ja Ruotsin korostama alueellinen ja 

eurooppalaisen yhteistyö – ja Venäjän saattaminen sen piiriin – tulisi hänen mukaansa nähdä keinona 

epävarmuuden hillitsemiseen. Integraatio voidaan nähdä yrityksenä vaikuttaa Venäjän kehitykseen 

 
62 Oredsson 2003 s. 339–340. Tekijän suomentama.  
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haluttuun suuntaan, jolloin siihen liittyvä epäluottamus ja epävarmuus vähenevät.63 Normatiivinen 

poljento ilmentää tätä pyrkimystä uhkan liudentamiseen ja saattamiseen valvovien silmien alle.  

Usein ilmaistava pelko Venäjän eristämisestä muusta Euroopasta voidaan nähdä myös historialliselta 

kantilta. Se sisältää viitteen vuosisatojen aikaisesta kokemuksesta siitä, miten uhkaava ja arvaamaton 

eristyvä, läntisistä valtioista ja rakenteista poikkeava Venäjä voi olla. Venäjän uhkaa tutkineen Timo 

Vihavaisen mukaan katolisen, latinalaisen lännen ja ortodoksisen, itäisen Venäjän yhteiskuntien 

erilaisuus on ollut historiassa silmiinpistävää: ”Omasta mielestään Venäjä oli ylivertainen, mutta 

länsimaalaisten oli mahdotonta tunnustaa tätä, ja niinpä se esitettiin alempiarvoisena.”64 Vastaava 

ylhäältä katsova asennoituminen Venäjän kehitykseen on selkeästi nähtävissä 90-luvulla. Venäjä 

halutaan tuoda mukaan läntisiin turvallisuusjärjestelyihin holhoavalla ja epäluuloisella 

suhtautumisella. Eristyvän Venäjän uhkaavuus tiedostetaan, ja tätä vaaraa voidaan suitsia uusien 

kahtiajakojen välttämisellä, ennen kaikkea yhteistyöllä.  

Vaikka Viro julistaa ulkopolitiikkansa prioriteetiksi EU-jäsenyyden saavuttamisen ohella Venäjän-

suhteen65, sen perusta poikkeaa Ruotsista ja Suomesta olennaisilta osin. Hyvien naapuruussuhteiden 

alkua estivät NL:n hajoamisen jälkeisinä vuosina avoin rajakiista ja venäläisten joukkojen läsnäolo 

maassa ennen niiden vetäytymistä kesällä 1994. Hyvistä naapurisuhteista on turha puhua, jos 

suvereenin valtion rajat eivät ole selviä. Virolaisvirkamiesten kanssa käydyn keskustelun pohjalta 

Suomen  suurlähetystön raportti kertoo: ”Viro ei ole halukas näkemään, että rajanaapuruuden henki 

on tärkeämpää kuin rajan fyysinen olemus.” 66  Viron poliittisen eliitin turvallisuuspuhuntaa 

tutkineiden Roxanna Sjöstedtin ja Erik Noreenin mukaan Venäjän muodostamaa sotilaallista uhkaa 

liudennettiin asteittain vuosien 1994–1996 aikana: uhkat alkoivat lisääntyä ja monipuolistua. 

Venäjään kohdistuvaa turvallistamista purettiin akuuteimman uhkan poistuttua, kun venäläisjoukot 

oli vedetty Virosta. 67  Viron sisäpolitiikassa itsenäistymisen jälkeistä aikaa on kuvattu 

restauraatiopolitiikaksi68 , jossa kieli- ja kansalaisuuslakien kautta pyrittiin virolaistamaan maata 

pitkän neuvostomiehityksen jäljiltä. Poliittiselle eliitille oli tärkeää ”puhdistaa” virolainen tila 

 
63 Bengtsson, Rikard: Sweden and the Baltic Sea Region. Teoksessa Jon, Pierre (ed.) Oxford Handbook of Swedish 

Politics. Oxford University Press, Oxford 2016 s. 4–5.  
64 Vihavainen, Timo: Ryssäviha. Venäjän-pelon historia. Minerva, Helsinki 2013 s. 91.  
65 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1995–1996 TALB 070 Viron ulkopolitiikan prioriteetit. Kaurinkosken muistio 

Viron UM:n pol. osaston päällikön Riina Kionkan tapaamisesta 15.11.1995 
66 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1995–1996 TALB 041 Virolaisnäkemyksiä Nato-laajenemisesta ja muusta 

aiheeseen liittyvästä. Ulkoasiansihteeri Kirsti Päällysahon raportti virolaisvirkamiesten Reinartin ja Jürgensonin kanssa 

käydystä keskustelusta 29.5.1995 
67 Noreen, Erik & Sjöstedt, Roxanna: Estonian Identity Formations and Threat Framing in the Post-Cold War Era. 

Journal of Peace Research vol. 41:6 01/2004 s. 739 
68 Viron valtion restauraatio merkitsi pyrkimystä sen palauttamiseksi toista maailmansotaa edeltäneeseen tasavaltaan. 

kts. Aalto 2001 s. 47–48.  
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vieraista aineksista, Neuvostoliiton perinnöstä, jonka katsottiin yhä uhkaavan koko Baltiaa.  Vaikka 

restauraatiohallituksen väistyttyä Viron politiikka Venäjän suuntaan muotoiltiin uudelleen 

”positiiviseksi kanssakäymiseksi” ja yhteistyön arvoa nostettiin, poliittinen eliitti pitäytyi varsin 

provokatiivisissa ja varautuneissa asenteissa.69  

Tutkimukseni aineisto seuraa tämän kehityksen päälinjoja. Vuosikymmenen alkupuolen 

puheenvuorot heijastavat pohjatonta epäluottamusta Venäjää kohtaan. Sotilaallinen uhka elää 

vahvana ennen vuosikymmenen puoliväliä. Viron puolustusrakennetta valmisteleva eversti Laaneots 

toteaa Venäjästä vuonna 1992: ”Kun Venäjä nousee heikkouden tilasta, tulee se jälleen 

tavoittelemaan Baltian rannikkoa.” 70  Suomesta ja Ruotsista poiketen Viron johdolla ei ole 

epäselvyyttä Venäjän sotilaallisesta kyvykkyydestä – valtio on ikään kuin vääjäämättömästi pyrkivä 

takaisin Baltiaan Neuvostoliiton tavoin. Vaikka Venäjä ”ei muodosta uhkaa lännelle”71, Virolle se 

muodostaa sellaisen, heikkonakin. Näkemys ei rajoitu puolustushallintoon. Viron poliittiset päättäjät 

ilmaisevat huoltaan sangen avoimesti. Varapääministeri Raivo Vare kuvaa Venäjää pohjimmiltaan 

muuttumattomana: ”Olemme todenneet historian aikana, että Venäjän kanssa solmitut kahdenväliset 

sopimukset eivät ole olleet takeena hyökkäystä vastaan. Suurvalta käyttäytyy omalla tavallaan myös 

riippumatta sen sisäisestä yhteiskuntarakenteesta.”72 

Puolustuspolitiikan perusteiden luonnoksessa (1993) sanotaan, että vaikka Viron tasavaltaan 

kohdistuvat uhkat on jaettu sisäisiin ja ulkoisiin, liittyvät ne lähitulevaisuudessa melkein kaikki 

Venäjän poliittiseen epävakauteen joko nousevalla tai vähenevällä tavalla.73 Näihin uhkiin luetaan 

Virossa asuvat, entisen Neuvostoliiton ja Venäjän asevoimien reservinupseerit. Koillis-Virossa 

tavatun Suur-Venäjään tai ”balttilaiseen Venäjään” liittyvän propagandan nähdään tähtäävän 

autonomisen alueen luomiseen. Venäjän imperiumi pyritään palauttamaan pala palalta, ja 

tunkeutuminen maan rajojen sisään on relevantti uhka. Sotilaallista voimankäyttöä ei ole suljettu pois. 

Venäjän epävakaa sisäinen tilanne voi johtaa keskusvallan heikkenemiseen, mikä tapahtuu Viron 

rajojen välittömässä läheisyydessä sijaitsevissa sotilasyksiköissä.  

Venäläissotilaat ovat haasteellinen uhka. ”Perheenjäsenet mukaan lukien tämä joukko aiheuttaa 

väestötilastollisesti vaarallisen tilanteen pienelle valtiolle”, kuvaa Riigikogun varapuhemies Arnold 

 
69 Aalto 2001 s. 173 
70 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1991–1992 TALB 006 Eversti Ants Laaneotsin tapaaminen. Kaurinkosken muistio 

17.1.1992 
71 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1993–1994 OSLO 171 Baltian maiden ja erityisesti Viron puolustus-, turvallisuus- 

ja ulkopolitiikka: Viron puolustusministeri Hain Rebas Norjassa. Niiniojan raportti ulkoministeriölle 30.4.1993 
72 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1991–1992 Viron turvallisuuspolitiikka; kanslia- ja varapääministeri Raivo Vareen 

esitelmä. Toimistopäällikkö Harry Heleniuksen raportti 28.1.1992 
73 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1993–1994 Viron puolustuksen perusteet: asiakirjaluonnos. 11.3.1993 



33 
 

Rüütel.74 Maan ulkoministeriöstä todetaan joukkojen olevan sisäinen turvallisuuskysymys.  ”Kukaan 

ei tiedä, mitä 40-vuotiaan entisen neuvostosotilaan päässä saattaa liikkua”, huomauttaa Toivo Klaar 

epäluuloisesti.75 Heidän Virosta ”karkottamistaan” ei nähdä suurena ongelmana, mutta ongelmaksi 

muodostuu tilanne, jos Venäjä ei suostu ottamaan heitä vastaan. Kiista venäläisjoukkojen 

vetäytymisen aikataulusta herättää maan johdossa katkeria tuntemuksia. Puolustusvaliokunnan 

puheenjohtaja arvioi tilanteen vaikeutta selittäen, että päällimmäisenä esteenä näyttäisi olevan 

kykenemättömyys järjestää upseerikunnalle siedettävät työolot Venäjällä, ”mutta tämä lienee vain 

jäävuoren huippu, Venäjän perinteisen ekspansiivisen politiikan näkyvä vedenpäällinen osa.” 76 

Arvioissa näkyvät petollisuuden aavistelu ja uhkan vääjäämättömyys.  

Venäläisjoukkojen lähtö kesällä 1994 muodostaa ainakin hengähdystauon Venäjän uhkan 

turvallistamisessa. Tämä koskee tosin vain välitöntä, hyökkäyksellistä uhkaa. Suomen suurlähetystön 

muistio kuvaa joukkojen vetäytymistä näin: ”Venäjä-suhteiden henkeen ei joukkojen poistumisella 

ole suurta merkitystä. Historian painolasti on vielä liian suuri eikä nopeita avauksia esim. 

rajakysymyksessä ole odotettavissa lähitulevaisuudessa.”77 Joukkojen lähtöä kuvataan uuden ajan 

alkuna, askeleena kohti normaaleja suhteita Venäjän kanssa – mutta Baltian turvallisuusongelmaa ei 

ole läheskään ratkaistu.78 Venäjä säilyy keskeisenä uhkakuvana, jota kuvataan edelleen hyvin suoraan 

ja epäluuloisesti. Tämä lähestymistapa eroaa Ruotsin analyyttisista, kriittissävyisistä arvioista ja 

Suomen pidättyväisemmästä, varovaisesta linjasta. Uhkakuva elää yhä liian lähellä, niin ajallisesti 

kuin fyysisestikin. Viron reformipuolueesta kuvaillaan joukkojen vetäytymisen jälkeistä tilannetta79:  

Meillä on suhteissa ollut viime aikoina hyviä hetkiä. Mutta on olemassa myös muita 

realiteetteja. Viidensadan vuoden ajan on Venäjä suurvaltiona ollut pyrkimässä Itämeren 

rannikolle, virolaisten asuttamille alueille. Myös nykypäivän Venäjällä on vaikutusvaltaisia ja 

lukuisia ryhmiä, jotka eivät ole tyytyneet Venäjän imperiumin (jonka nimi välillä oli 

Neuvostoliitto) hajoamiseen ja sen asemien menettämiseen. – – Voimmeko me luottaa 

 
74 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1995–1996 TAL 065 Sotilasalan vieraita Virossa. Ulkoasiainsihteeri Kirsti 

Päällysahon laatima raportti 18.10.1995 
75 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1993–1994  TAL 024 Viron näkemyksiä Balladur-suunnitelmasta ja muustakin. 

Ulkoasiansihteeri Kirsti Päällysahon laatima raportti keskustelusta ulkoasianhallinnon osp. Toivo Klaarin kanssa 

23.2.1994. 
76 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1991–1992 TAL 0066 Viron turvallisuuspolitiikan haasteet; KN:n 

puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Enn Tuppin arvio Päevalehdessä 1.2.1992. Koiviston laatima raportti. 
77 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1993–1994 TALB 087 Pohjoismaiden ja Baltian maiden ulkoministerikokous. 

Yhteenveto Viron tilanteesta. Ulkoasiansihteeri Kirsti Päällysahon muistio 26.8.1994 
78 Viron ulkoministeri Jüri Luikin puhe YK:n 49. yleiskokouksessa 28.9.1994 https://vm.ee/ru/node/42722 Haettu 

28.1.2021 
79 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1995–1996 TAL 423 Siim Kallasin puheen ulkopoliittinen osa. Suulähettiläs 

Kaurinkosken välittämä käännös 27.10.1995. 

https://vm.ee/ru/node/42722
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naapurisuurvaltion itsestään tapahtuvaan, demokratiasta lähtöisin olevaan rauhanomaisuuteen 

ja ystävällisyyteen koko mainitun tulevaisuuden ajan? Täysin varmasti – emme voi.  

Venäjä muodostaa aineiston pohjalta Virolle suurimman turvallisuusuhkan – jopa niin hallitsevan, 

että puolustusvoimat luetaan tarpeettomiksi, jos Venäjä jatkaisi demokratian tiellä. (1993) 80 

Puolustuslinjauksissa (1996) todetaan kuitenkin, että Viron olosuhteissa ylivoimaisten voimien 

hyökkäysmahdollisuuden kohtaaminen vaatii rauhanajan puolustusvoimilta riittäviä resursseja ja 

sotilaallinen puolustus on sidottu virolaisten selviytymiseen kansakuntana.81 Suomi ja Ruotsi näkevät 

Venäjän voivan tulevaisuudessa kehittää strategista hyökkäyskapasiteettiaan uudistusprosessien 

myötä, mutta yleiskuva Venäjän heikkoudesta on selkeä. Ruotsin mukaan Pohjoismaihin kohdistuva 

sotilaallinen konflikti ei ole erityisen todennäköinen muuten kuin korkealle tasolle eskaloituvan 

suurvaltakonfliktin yhteydessä. Venäjää tai sen naapurimaita koskevalla konfliktilla nähdään 

kuitenkin voivan olla vaikutuksia Ruotsiin.82 Suomi arvioi riskiä maan joutumiseen hyökkäyksen 

kohteeksi ”entisestään vähentyneeksi” ja kansallisen puolustuksen alalla ”Suomen tilanne on 

vakaa.”83  

Voidaan todeta, että Venäjään liitetty uhka on näkyvin ja selkeimmin ilmaistu virolaisten toimesta, 

mikä ei ole lainkaan yllättävää vastikään neuvostovallasta uudelleen itsenäistyneeltä valtiolta. 

Venäjään suhtaudutaan Suomen poliittisen johdon piirissä kahtiajakoisesti. Epävakaa Venäjä on 

vaikeaselkoinen uhka, joka halutaan Ruotsin tapaan sitoa läntiseen demokratiaan. Samaan aikaan on 

nähtävissä kuitenkin myös Venäjän vakuuttelun elementti. Suomen alueellinen puolustusjärjestelmä 

”ei ole suunnattu ketään vastaan” vaan toimii ”vakautta ja turvallisuutta lisäävänä tekijänä” – se on 

puhtaan puolustuksellinen. (selonteko 1995) Puolustuksellinen eetos on vahva historiallinen piirre 

Suomen turvallisuuspolitiikassa: sen avulla on rauhoiteltu itäistä suurvaltaa. Suomi pyrkii 

korostamaan liittoutumattomuutensa merkitystä koko Euroopan vakaudelle, ja toteaa myös Ruotsin 

liittoutumattomuuden palvelevan tätä yhdessä Norjan Nato -jäsenyyden kanssa. Nähtävissä on siis 

edelleen Pohjolan tasapainoon viittaava suhtautuminen suurvaltasuhteisiin. ”Pohjois-Euroopan 

vakaudella on tärkeä merkitys Venäjälle, jolla on runsaasti turvallisuushuolia muilla suunnilla.” 

(selonteko 1995) Venäjän turvallisuushuolet ollaan valmiita ottamaan huomioon, ja Pohjolan 

 
80 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1993–1994 OSLO 171 Baltian maiden ja erityisesti Viron puolustus-, turvallisuus- 

ja ulkopolitiikka: Viron puolustusministeri Hain Rebas Norjassa. Niiniojan raportti ulkoministeriölle 30.4.1993 & UM 

18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1993–1994 Viron puolustuksen perusteet; asiakirjaluonnos. 11.3.1993  
81 Viron puolustuspolitiikan perusteet. Riigikogu 7.5.1996 
82 UM 18.50 Ruotsin ulkopolitiikka 1995 vol. 2. TUK 0530 Ruotsin turvallisuuspolitiikka. Uusi linjaus valtiopäivillä 

8.12.1995. Liite.  
83 Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 1995.  
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pitäminen vakauden vyöhykkeenä palvelee tätä hyvin. Myös geopolitiikan hallitsevuuden ja historian 

oppien esiintuonti ilmentää, että Venäjän vakuuttelun ja toisaalta pelotteen luomisen perintö elää yhä.  

Venäjä on Suomelle, Ruotsille ja Virolle perusta, jonka päälle rakennetaan uhkatodellisuutta. 

Kokonaisuutena Venäjän-uhka on Suomen ja Ruotsin tapauksessa sotilaallista enemmän poliittinen: 

Venäjä ei muodosta suoraa uhkaa, mutta siihen ollaan valmiita projisoimaan monenlaisia epävakaita 

kehityslinjoja ja vaaroja. Virolle Venäjä on puolestaan ennen kaikkea suurvallan perillinen, välitön 

uhka – se on vahva, elävä muisto poliittisen johdon piirissä. Suomen ja Ruotsin uhkakuvaukset ovat 

pinnaltaan melko yhteneviä, mutta niissä on eroja. Erityisesti virallisissa asiakirjateksteissä Ruotsi on 

Suomea suorempi ja pidemmälle menevä kritiikissään, mitä tulee Venäjän kehityksen kuvaamiseen. 

Vaikka Suomikin liittää useimmat uhkat Venäjään ja pyrkii hallitsemaan epävarmuutta vetämällä 

Venäjää läntisen yhteistyön piiriin, jätetään yksityiskohtainen kuvailu ja näkyvimmät epäluulot 

selonteon taustaraportteihin. Uhkaa hallitaan myös perinteisesti vakuuttelemalla Venäjää: Pohjolasta 

ei tarvitse murehtia. Venäjän uhkakuva saa näin erilaisia tulkintakehyksiä ja kansallisia 

erityispiirteitä, joita tulkitsen myöhemmin tarkemmin.  

 

      5.2.  Lähialueet ja Baltian turvallisuustyhjiö  
 

Itämeren alue muodostaa tärkeimmän turvallisuusvyöhykkeen Suomelle, Ruotsille ja Virolle. Paitsi 

että jokaisen fyysinen maaraja on sidottu merialueisiin, on alueella ollut merkittävä sotilasstrateginen 

merkitys kautta historian. Pohjoisen alueen strateginen painoarvo kasvoi jo 60-luvulta alkaen 

suurvaltojen kohottaessa profiiliaan merialueilla. Neuvostoliiton pelättiin voivan hyödyntää Suomen 

ja Ruotsin alueita konfrontaatiossa lännen kanssa. Ruotsissa eli kauhukuva, että Neuvostoliitto 

käyttäisi Baltian maita alustana hyökkäykselleen Ruotsiin (puolustussuunnittelussa operaatio 

Mälardalen). Pohjolasta tuli eräänlainen harmaa alue kylmässä sodassa, jonka vakaus oli erityinen 

turvallisuuspoliittinen tehtävä. Merkitystä oli erityisesti Neuvostoliiton Kuolaan sijoitetuilla 

ydinstrategisilla tukikohdilla ja pohjoisella laivastolla. Suomessa eli 80-luvulla myös vahva 

sotilasstrateginen uhkakuva Suomen maa- ja merialueiden käytöstä pohjoisen Itämeren kautta Naton 

ydinsukellusveneiden toimesta.84 Oli tärkeää osoittaa, että Suomi kykenisi puolustamaan alueitaan 

niin itää kuin länttäkin vastaan. Pohjolan saavutettavuus oli erityisen houkuttelevaa lännelle, jonka ei 

 
84 Lindberg 1994 s. 439–440.  



36 
 

siten tarvitsisi mahdollisessa sodassa kohdata Baltiaa ja itäistä Eurooppaa hallitsevaa Neuvostoliittoa 

keskisessä Euroopassa.85  

Kun Neuvostoliitto hajosi, sen vaikutusvalta menettämässään Baltiassa mureni ja paine alkoi siirtyä 

Suomenlahden suuntaan. Suomen alueet muuttuivat merkittävistä sotilaallisen kauttakulun alueista 

ilmapuolustuksen sfääreiksi sekä Kuolan niemimaan että Pietarin suhteen. Kehitys puolestaan 

liudensi uhkakuvaa Baltian kautta tapahtuvasta kauttakulkuhyökkäyksestä Ruotsiin: maahan 

kohdistuva hyökkäysuhka pieneni ratkaisevasti. Suomen täytyi kuitenkin yhä huomioida 

rajanaapuruutensa tuomat maantieteelliset erityispiirteet vakavasti. Edellisessä alaluvussa mainittu 

Suomen ”vakuuttelun politiikka” on paitsi jäänne kylmän sodan ajalta, myös pätevä realistinen 

suhtautumistapa Venäjän strategiseen läheisyyteen pohjoisessa. Suomi oli 90-luvulla tärkeässä 

roolissa Venäjän puolustussuunnittelussa, varsinkin sen menetettyä sillanpääasemansa Baltiassa. 

Steve Lindbergin mukaan (1994) yhä kylmän sodan jälkeen ”Venäjä haluaa, että Suomi pystyy 

puolustautumaan mahdollisimman hyvin sitä vastaan, jotta Venäjän ei tarvitse huolehtia ulkomaisista 

joukoista, joilla saattaa olla epäselviä tarkoituksia sen pohjoisella länsirajalla.”86 Itämeri ja pohjoiset 

merialueet säilyivät tärkeinä, jopa tärkeämpinä kuin ennen. Geopoliittisen asetelman painopiste 

siirtyi, mutta perustavanlaatuiset realiteetit eivät muuttuneet. ”Nykyinen geostrateginen asema on 

periaatteessa sama kuin ennen 90-lukua”, huomauttaa Jukka Nevakivi Suomen asemasta. (1997)87  

Pohjolan vakaus – puolueettomat Suomi ja Ruotsi, Naton turvatakuiden alainen Norja – piti  kylmässä 

sodassa Varsovan liiton ja Naton etäällä toisistaan. Sotilaallisesti suhteellisen vahva, puolueeton 

Ruotsi oli Suomen kannalta erityisen tärkeä vakauttava elementti pohjoisessa: mikäli Ruotsi olisi 

liittynyt Natoon, olisi Neuvostoliiton paine lisääntynyt Suomen suunnalla. Ruotsille Suomi oli 

merkittävä puskurivaltio NL:n suhteen.88 Valtioiden turvallisuusintressit olivat siis pitkälti yhteneviä, 

eikä tämä menettänyt merkitystään blokkijaon päätyttyäkään. Itämeren alueen vakauden 

edistämisessä sekä Suomi että Ruotsi toteavat liittoutumattomuuden palvelevan edelleen samaa 

tarkoitusta, vakautta ja koko Euroopan turvallisuutta. Ruotsi painottaa, että Itämeren alueen 

suurimmalla valtiolla, Venäjällä, on suuri merkitys lähialueiden vakaudelle, ja pohjoisen alueen 

painoarvon todetaan lisääntyneen89: 

 
85 Zetterberg, Kent: Swedish Security Policy 1945–1953. Finland in the Soviet Shadow. Teoksessa Artéus, Gunnar & 

Nevakivi, Jukka (ed.) Security and Insecurity. Perspectives on Finnish and Swedish Defence and Foreign Policy. 

Försvarshögskolans acta B3. Abrahamsons Tryckeri AB, Karlskrona 1997 s. 42 
86 Lindberg 1994 s. 400 Tekijän suomentama.  
87 Nevakivi, Jukka: Finnish Security Policy in a Geostrategic Perspective. Teoksessa Artéus & Nevakivi (ed.) 1997 s. 31 
88 Kronvall, Olof: Sweden’s Reactions to the Porkala Agreement and the ”Nightfrost”. Finland in Swedish Foreign 

Policy 1955–56 & 1958–59. Teoksessa Artéus & Nevakivi (ed.) 1997 s. 57  
89 UM 18.50 Ruotsin ulkopolitiikka 1995 vol. 2 TUK 0530 Ruotsin turvallisuuspolitiikka. Uusi linjaus valtiopäivillä 

8.12.1995. Liite. Tekijän suomentama.  
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Venäjä on edelleen tärkein yksittäinen strategisesti vaikuttava tekijä alueella. Pidemmällä 

aikavälillä on useita vaikeasti arvioitavia tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa sotilaallispoliittiseen 

tilanteeseen pohjoisessa Euroopassa. Globaalilla tasolla on pohjoisen alueen suhteellinen 

merkitys suurempi kuin ennen.  

Myös Suomi toteaa selonteossa Euroopan pohjoisten ilma-, meri- ja maa-alueiden säilyttäneen 

strategisen merkityksensä Venäjälle ja suurvaltasuhteille, mutta samalla Itämeren sotilaallinen tilanne 

on säilynyt vakaana ja varustelujen taso on laskemassa. Sotilaallinen jännitys lähialueella on 

vähentynyt kylmän sodan ajoista. Kuitenkin esitetään, että Venäjän rooli Suomen lähialueilla, eritoten 

Suomenlahdella kasvaa. ”Venäjä on lisännyt sotilaallista vahvuuttaan Suomen lähialueilla. Kuolan 

strategisen tukikohta-alueen suojauksena on vahvoja ja toimintakykyisiä ilmavoimien yksiköitä sekä 

liikkuvia panssaroituja maavoimia.”90 Ruotsi tosin huomioi, että Kuolan alueella tapahtuva avoin 

sotilaallinen konflikti olisi liian lähellä ydinasevaltojen elintärkeitä strategisia etuja, joten sen 

todennäköisyys on pieni.  

Ratkaisuksi Itämeren vakauden eteenpäin viemiseksi nousee laajapohjainen yhteistyö, jota Suomi, 

Ruotsi ja Viro luontaisesti pyrkivät edistämään. Itämeren yhteistyölle kuvataan erityisen tärkeäksi, 

että se on foorumi, johon sekä Venäjä että Baltian maat osallistuvat ja voivat käydä vuoropuhelua 

toistensa kanssa.91  Viron ulkoministerin mukaan Itämeren alueella yhä kylmän sodan jäänteenä 

vallitsevan status quon muuttaminen on myös Venäjän intressien mukaista. Itämerelle on saatava 

”lisääntyvän luottamuksen ilmapiiri, joka saadaan aikaan vain yhteisillä ponnistuksilla, yhteistyöllä 

ja lisääntyvällä avoimuudella.”92  

Itämeren ja erityisesti Baltian alueen turvallisuus sidottiin kylmän sodan jälkeen Suomen ja Ruotsin 

kansallisiin etuihin, mutta Baltian turvallisuuskysymyksen suhteen oma rooli haluttiin pitää 

epäsuorana, ei velvoittavana tai turvatakuiden kautta sitovana.93 Baltian maita haluttiin Suomen ja 

Ruotsin puolelta tukea erinäisin pehmein keinoin, eritoten talous- ja koulutusavulla. 

Vakiintumattomassa tilanteessa Baltian asema läntisen Euroopan turvallisuusrakenteiden 

ulkopuolella ilman kovia turvatakuita herätti huolta eritoten Venäjän painostavan käyttäytymisen 

vuoksi. Rajakiistan sovittelu venyi aktiivisista, kolmansien osapuolten diplomaattisista ponnisteluista 

huolimatta. Venäjä ei ollut valmis luopumaan vaikutusfääristään, ”lähiulkomaista”. Lisäksi Venäjän 

 
90 Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 1995.  
91 Ruotsin puolustusselonteko 1996.  
92 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1993–1994 BON 0258 Viro; ulkoministeri Vellisten esitelmä Konrad-Adenauer -

säätiössä 28.4. Tuomiston raportti 30.4.1993 
93 Ojanen, Hanna: Ruotsin ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. Teoksessa Blombergs, Fred (toim.) Suomen 

turvallisuuspoliittisen ratkaisun lähtökohtia. Maanpuolustuskorkeakoulu, julkaisusarja 1. Tutkimuksia nro 4. Juvenes 

Print, Tampere 2016 s. 145 



38 
 

puolustusdoktriini totesi rajoitetun sodankäynnin mahdolliseksi niitä pieniä maita kohtaan, joilla ei 

ollut Naton ydinsateenvarjon suojaa.94  

Viro oli siis tukalassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, tähyillen läntisiin turvallisuusrakenteisiin 

tuntiessaan Venäjän hengittävän yhä niskaansa. Oma kansallinen puolustus oli vasta lähtöviivoilla, 

eikä turvatakuita ollut – Baltia oli irtauduttuaan Neuvostoliitosta harmaalla vyöhykkeellä, aivan kuten 

Pohjola kylmän sodan aikana. Erona oli tosin, että heikkojen Baltian maiden yhteistyö ei kyennyt 

luomaan tehokasta vakauspolitiikkaa. Puhuttiinkin Baltian turvallisuustyhjiön muodostamasta 

uhkasta, joka nousee aineistossa esiin keskeisenä ongelmana. Suomi liittää Baltian tilanteen tiiviisti 

omaan turvallisuuteensa. ”Venäjän ja Baltian rauhanomainen muutos ja siihen liittyvät monitahoiset 

ongelmat ovat Suomen lähimpiä turvallisuushuolia”, todetaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen 

selonteon aihehahmotelmassa. 95  Selonteon muotoilussa Baltian maiden itsenäisyyden ja 

turvallisuuden säilymisen kerrotaan olevan olennainen tekijä Suomen turvallisuudelle.   

Viron puolustusministeri huomauttaa, että tyhjiötä, jota rikolliset ainekset voisivat käyttää hyväkseen, 

ei saa syntyä. Huolta on myös taloudellisen tyhjiön muodostumisesta, jos Latvia tiivistää suhteitaan 

Venäjään taloushyötyjen vuoksi ja irtautuu Baltian ketjusta.96 Keskeinen turvallisuustyhjiön uhkaan 

liittyvä kysymys oli Naton laajentuminen Keski- ja Itä-Eurooppaan. Ruotsi ja Suomi painottavat, että 

Baltian maiden oikeuksiin itsenäisinä valtioina kuuluu valita itse omat turvallisuuspoliittiset 

ratkaisunsa. Tämä edistää koko Itämeren alueen turvallisuutta. Mielenkiintoinen ero liittyy kuitenkin 

Suomen suhtautumiseen Baltian mahdolliseen Nato -jäsenyyteen – vaikka yleisellä tasolla 

pidättäydytään kannanotosta suuntaan tai toiseen, huomautetaan selonteossa yksittäisten valtioiden 

turvallisuuspoliittisilla valinnoilla olevan yleisempiä vaikutuksia turvallisuuteen (1995):   

Baltian maiden kohdalle ei tule luoda turvallisuustyhjiötä. Suomi kunnioittaa kaikkien maiden 

oikeutta valita omat turvallisuusratkaisunsa eikä ota kantaa Baltian maiden tai muidenkaan 

maiden Nato-jäsenyyteen sinänsä. Kansallisten ratkaisujen vaikutukset alueen tai maanosan 

turvallisuuskehitykseen on kuitenkin otettava huomioon.  

Naton laajentumista tulisi Suomen mukaan tarkastella niin, ettei Eurooppaan luotaisi uusia 

poliittissotilaallisia jakolinjoja. Huoli Venäjän eristämisestä on ilmeinen myös Ruotsilla, joka ei 

myöskään toivo jakolinjoja Eurooppaan. Ruotsin asenne Baltian turvallisuuteen ja mahdolliseen 

 
94 Lindberg 1994 s. 446  
95 UM 18.40 Hallituksen ulkopoliittiset selonteot eduskunnalle 1993–31.5.1995 vol. 1 Turvallisuuspoliittinen selonteko: 

rakenne ja aiheiden hahmotelma 17.2.1995 
96 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1993–1994 OSLO 171 30.4.1993 Baltian maiden ja erityisesti Viron puolustus-, 

turvallisuus- ja ulkopolitiikka: Viron puolustusministeri Hain Rebas Norjassa. Niiniojan raportti ulkoministeriölle 

30.4.1993 
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Venäjän aggressioon on kuitenkin pisteliäämpi, eikä noudata Suomen varoittelevaa linjaa: Venäjälle 

asetetaan selkeä viesti. Valtiosihteeri Lagerblad toteaa: ”Baltia on Ruotsille luonnollisesti erityisen 

tärkeä. Venäjä on saatava ymmärtämään, että Baltian maat ovat nyt itsenäisiä ja osa Länsi-

Eurooppaa.”97 Jakolinjojen synnyttämistä halutaan vältellä, mutta maanosa jaetaan diskursiivisesti 

edelleen länteen ja itään, joista edelliseen Baltia nyt kuuluu, halusi Venäjä sitä tai ei. Ruotsin hallitus 

myös varoittaa Venäjän provokatiivisen käyttäytymisen seurauksista. ”Venäjän esiintyminen 

tarkoittaa jatkoa Venäjän ulko- ja turvallisuuspoliittisen suuntautumisen testille. Paineella 

sotilaallisesti heikkoja Baltian maita vastaan on seurauksia Ruotsin ja muiden maiden yhteistyölle 

Venäjän kanssa.” (1996. Tekijän suomentama.)  

Maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja ja pääministeri (1991–1994) Carl Bildt toimi Baltian 

turvallisuuden äänekkäänä ajajana 90-luvun epävarmassa tilanteessa, herättäen sisäpoliittista skismaa 

Ingvar Carlssonin kolmannen sosiaalidemokraattihallinnon (1994–1996) kanssa. Hänen 

puheenvuoronsa Baltian turvallisuudesta herättivät hämmennystä ja kritiikkiä puolueettomuuden 

hylkäämisestä ja sitä tulkittiin jopa sotilaallisen avun tarjoamiseksi. Vuonna 1995 vieraillessaan 

Bonnissa Bildt totesi98: 

Me emme voi koskaan seurata välinpitämättöminä uhkaa Baltian valtioiden olemassaololle, 

aivan kuten meille oli mahdotonta ajatella talvella 1939–40 seuraavamme suomalaisten 

henkiinjäämiskamppailua välinpitämättöminä – nämä mekanismit ovat jo olennainen osa 

turvallisuuspoliittista doktriiniamme. 

Puolustusministeri Lena Hjelm-Wallén ilmentää Ruotsin linjan selkeytyneen poliittisista kiistoista 

huolimatta. ”On tehty selväksi, että uhka Baltian maiden vapautta ja turvallisuutta kohtaan ei voi 

jättää Ruotsia välinpitämättömäksi.”99 Kuitenkin pääministeri Carlsson tarkentaa, että baltit voivat 

tiukan paikan tullen odottaa Ruotsilta kaikkea muuta apua paitsi sotilaallista osallistumista itse 

konfliktiin. 100  Naton laajentuminen ei Ruotsin mukaan muodosta uhkaa Ruotsin 

turvallisuuspoliittisille olosuhteille 101 , mutta Suomen linja on odottavaisempi. Laajentumisen 

vaikutuksista Suomeen ei mainita. Kumpikaan maa ei ota suoraan kantaa Baltian Nato-jäsenyyteen: 

sen sijaan tuetaan vahvasti niiden liittymistä Euroopan unioniin. Suomen eduskunnan 

 
97 UM 18.50 Ruotsin ulkopolitiikka 1995 vol. 1 TUK 0160 Ruotsin turvallisuuspolitiikka; puolustusministeriön 

valtiosihteerin Peter Lagerbladin näkemyksiä EU-suurlähettiläiden lounaalla. Laatinut Terho 24.4.1995. 
98 UM 18.50 Ruotsin ulkopolitiikka 1995 vol. 1 Ruotsin ulkopolitiikka: Bildt Bonnissa. Jokelan raportti 14.2.1995 
99 UM 18.50 Ruotsin ulkopolitiikka 1995 vol. 1 TUK 0147 Turvallisuuspoliittinen keskustelu Ruotsissa. Suurlähettiläs 

Kahiluodon raportti 10.4.1995 
100 UM 18.50 Ruotsin ulkopolitiikka 1995 vol. 1 TUK 0152 Ruotsin pääministerin vierailu Virossa ja Liettuassa. S. 

Halisen raportti 12.4.1995 
101 UM 18.50 Ruotsin ulkopolitiikka 1995 vol. 2 TUK 0530 Ruotsin turvallisuuspolitiikka. Uusi linjaus valtiopäivillä 

8.12.1995. Liite.  
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ulkoasiainvaliokunnan mielestä Suomen on tuettava Baltian maiden pyrkimyksiä integroitua 

eurooppalaisiin rakenteisiin, ennen muuta Euroopan unioniin.102 Ruotsi painottaa:  

EU:n laajentumisprosessilla on keskeinen merkitys Keski- ja Itä-Euroopan vakaudelle. Yksi 

laajentunut unioni, tiivis poliittinen ja taloudellinen yhdentyminen, vähentää uusien konfliktien 

riskiä Euroopan mantereella. –  –   Euroopan unionilla on keskeinen rooli Euroopan ja Ruotsin 

turvallisuudessa. Sen laajentuminen itään on ratkaisevan tärkeää pitkän aikavälin vakauden ja 

turvallisuuden kannalta Euroopassa. (Selonteko 1996. Tekijän suomentama.)  

 

Suomen ja Ruotsin on huomattavasti helpompi tukea Baltian maiden EU-jäsenyyttä, koska kyse ei 

ole kovan turvallisuuden, Naton pommien ja panssarien tulosta Venäjän välittömään läheisyyteen. 

Molemmat maat asettavat unionin roolin turvallisuuden edistäjänä keskeiselle paikalle, mutta Viro 

kokee tarvitsevansa kovan turvallisuuden takuut erotuksena EU-jäsenyydestä. ”Virolaiset mieltävät 

ainakin vielä asian niin, että EU-jäsenyys ja turvatakuut ovat täydellisen eri asia; maatalous ja aseet 

eivät kuulu samalle agendalle”, raportoidaan Suomen suurlähetystöstä.103  

 

Ruotsin ilmaisemana uhkakuvana on myös Naton laajentumattomuus. ”Naton laajentumattomuus, 

esimerkiksi Venäjän vastustuksen vuoksi, tarkoittaisi kuitenkin, että liittoutuneiden Jaltalla vetämät 

jakolinjat selviytyisivät kylmästä sodasta ja merkitsisivät myös tulevaisuudessa jakolinjaa 

Euroopassa, vaikkakin eri merkityksessä.”104 Euroopan jakautumisen uhkalla on tässä päinvastainen 

pohja kuin kiivaasti toistetussa uusien jakolinjojen syntymisen riskissä. Vanha jakolinja, kylmän 

sodan rautaesiriippu jäisi päivänvaloon eikä historian hämäriin, jos Nato ei ulottuisi Baltiaan. Tällä 

menneisyyden taakan ylläpitämisen uhkalla on myös konkreettinen vaikutuksensa: 

laajentumattomuus voisi vahingoittaa johtavia Nato-maita ja Naton uskottavuutta. Ehdokasmaiden 

odotukset ovat korkealla, ja niiden pettäminen voi olla kohtalokasta koko puolustusliitolle. Esitettynä 

pelkona on, että Naton ulkopuolelle jäävät maat päätyvät turvallisuuspolitiikan harmaalle alueelle, 

joka voisi puolestaan johtaa uusien etupiirien syntyyn. (1996)  

 

Laajentumisella ja laajentumattomuudella on siis uhkaskenaarionsa, jotka kytkeytyvät menneisiin ja 

uusin jakolinjoihin. Erityinen aspektinsa on myös laajentumisen toteutumisen aikataulu ja sisältö. 

Naton suhteen käytiin 90-luvulla keskustelua siitä, millaisessa järjestyksessä Keski- ja Itä-Euroopan 

 
102 UM 18.40 Hallituksen ulkopoliittiset selonteot eduskunnalle 1995 vol. 4 Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan 

mietintö 12/1995  
103 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1995–1996 TALB 041 Virolaisnäkemyksiä Nato-laajenemisesta ja muusta 

aiheeseen liittyvästä. Ulkoasiansihteeri Kirsti Päällysahon raportti virolaisvirkamiesten Reinartin ja Jürgensonin kanssa 

käydystä keskustelusta 29.5.1995 
104 UM 18.50 Ruotsin ulkopolitiikka 1995 vol. 2 TUK 0530 Ruotsin turvallisuuspolitiikka. Uusi linjaus valtiopäivillä 

8.12.1995. Liite. Tekijän suomentama.  
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maat tulisi hyväksyä sotilasliiton jäseniksi. Erilaiset kansalliset lähtökohdat Naton edellyttämän 

puolustuskapasiteetin rakentamisessa herättivät puhetta laajentumisen aaltojen ajankohdasta ja 

ryhmittelystä. Viro korostaa, että eri tahtia toteutuva jäsenyys Keski- ja Itä-Euroopan maiden kesken 

olisi tuhoisaa: ”Baltian suhteen kaikkein arveluttavin variantti olisi, että Nato-jäseniksi 

hyväksyttäisiin KIE-maat aaltoina. Tällöin myönnettäisiin, että Baltia kuuluu Venäjän 

vaikutuspiiriin. Harmaan vyöhykkeen jättäminen lännen ja Venäjän väliin olisi kovin vaarallista koko 

Euroopan vakaalle kehitykselle.”105  

Sen lisäksi, että aikaisen jäsenyyden kiivas ajaminen palvelee maan turvallisuutta, on ilmaistulla 

pelolla vahvan identiteettipoliittinen merkitys. Venäjän vaikutuspiiriin ei haluta profiloitua. 

Väliinputoamisen uhka nakertaa miehitysajan tuhkasta noussutta kansallista itsetuntoa ja rakenteilla 

olevaa läntistä identiteettiä. Ulkoministeri toteaa samoilla linjoilla, että eron tekeminen KIE-maiden 

ja Baltian maiden välille olisi hyvin epätoivottavaa. Venäjälle annettaisiin näin vääriä signaaleja ja 

uhkana olisi, että Euroopan itäisiin osiin muodostuisi eritasoisen turvallisuuden vyöhykkeitä. ”On 

selvää, että Venäjän näkemysten kuuleminen nostaa sen ulkopoliittista kunnianhimoa ja 

itseluottamusta.”106  

Ilmassa on levottomuutta Naton laajentumisprosessin tahdista, kuten kuvataan raportissa Viron 

parlamentin keskustelusta Naton poliittisen varapäällikön kanssa: ”Parlamentaarikot kysyivät mm. 

miksi Viron Nato-jäsenyys ei voi toteutua heti, miksi Venäjän näkemyksille annetaan painoarvoa ja 

tuoko Nato ydinaseet Viroon ennen vai jälkeen jäsenyyden toteutumisen.”107 Kiire ydinsateenvarjon 

alle on ilmeinen. Presidentti Lennart Meri mainitsee Virossa vierailevalle saksalaisdelegaatiolle 

toiveenaan olevan, että ”joskus tulee aika, jolloin Viroa suojellaan saksalaisten argumenttien lisäksi 

saksalaisilla aseilla”. 108  Väliinputoamisen aiheuttaman turvattomuuden ja idän vaikutuspiirin 

profiloitumisen lisäksi voidaan  nähdä mottiin, valtapoliittiseksi pelinappulaksi joutumisen uhka, joka 

oli pinnalla vielä venäläisjoukkojen ollessa maan sisällä. Asema suurempien valtojen välillä 

tasapainolevana uhrina ilmaistaan historian kautta109:    

 
105 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1995–1996 TALB 041 Virolaisnäkemyksiä Nato-laajenemisesta ja muusta 

aiheeseen liittyvästä. Ulkoasiansihteeri Kirsti Päällysahon raportti virolaisvirkamiesten Reinartin ja Jürgensonin kanssa 

käydystä keskustelusta 29.5.1995 
106 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1995–1996 TAL 0084 Ulkoministeri Luikin haastattelu Päevalehdessä 20.2.1995. 

Ulkoasiainsihteeri Kirsti Päällysahon laatima yhteenveto 27.2.1995 
107 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1995–1996 TALB 065/2 Sotilasalan vieraita Virossa. Ulkoasiainsihteeri Kirsti 

Päällysahon laatima raportti 18.10.1995 
108 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1995–1996 TALB 065/1 Ulkoasiainsihteeri Kirsti Päällysahon laatima raportti 

18.10.1995 
109 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1991–1992 Viron turvallisuuspolitiikka; kanslia- ja varapääministeri Raivo 

Vareen esitelmä. Toimistopäällikkö Harry Heleniuksen raportti 28.1.1992 
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Baltian strateginen merkitys on viime aikoina vähentynyt. Mikäli kuitenkin itä-länsi 

vastakkainasettelu säilyy jossakin muodossa, säilyy myös Venäjän kiinnostus ylläpitää 

sotilastukikohtansa Baltiassa. Viro voi lisäksi joutua historiasta tuttuun panttivankiasemaan, 

mikäli Saksan ja Venäjän lähentyminen jatkuu ja syvenee. 

 

Uhkakuva Baltian turvallisuustyhjiöstä on tiiviisti liitoksissa Itämeren alueen laajempaan 

turvallisuusrakenteeseen. Baltian turvallisuus on tärkeä osa Suomen ja Ruotsin turvallisuutta ja 

laajempaa alueellista vakautta. Virolle ongelma on tietysti akuutein ja polttelee päättäjien mielissä, 

mikä konkretisoituu hakeutumisena Natoon – keskeinen toive on, että laajentumiseen päästään 

mukaan samanaikaisesti muiden valtioiden kanssa. EU-jäsenyys ei voi korvata ydinsateenvarjoa. 

Suomi ja Ruotsi eivät muodosta virallista kantaa Naton laajenemiseen, mutta Ruotsi osoittaa 

aktiivisempia kannanoton merkkejä torumalla Venäjän vastustusta ja ilmaisee selkeästi, että Baltian 

tilanteeseen ei suhtauduta välinpitämättömästi. Samalla Ruotsi pallottelee myös 

laajentumattomuuden uhkakuvalla ja sen vaikutuksilla Natolle organisaationa. Euroopan symbolinen 

juurtuminen menneeseen, Baltian jääminen itään, olisi kaikkea muuta kuin uuden Euroopan mukaista.  

Suomen varautuneisuus ja maltillinen suhtautuminen erottuu jälleen Nato-kysymyksessä. 

Laajenemisen vaikutuksia Suomeen ei käsitellä hallituksen piirissä – sen sijaan todetaan, että Suomi 

ei koe turvallisuusvajetta eikä etsi uusia turvallisuusratkaisuja. (1995) Voidaan tulkita, että Suomi – 

myös huomauttelemalla kansallisten ratkaisujen laajemmista seurannaisvaikutuksista – seisoo 

varpaillaan ja katselee tilannetta etäisyyden päästä, kun Ruotsi on valmis tarkastelemaan Nato-

laajentumista useilta eri kanteilta. Suomen poliittinen johto välttelee liian suoria kommentteja Baltian 

kovan turvallisuuden ratkaisuista. EU on kevyempi väylä kannanottoon.  

Itämeren alueelle suuntautuvat uhkat kehystetään aineistossa pitkälti Venäjän lisääntyneeseen 

varusteluun ja kylmän sodan ajoilta tuttuihin strategisiin alueisiin. Maantieteen pysyvyys on ilmeistä 

alueen uhkakuvien taustalla. Vaikka yleisesti jännitteet ovat lieventyneet, pidetään mielessä Venäjän 

lisääntynyt sotilaallinen kapasiteetti lähialueilla. Läntisen kauttakulun uhka muuttui tarpeettomaksi 

ylläpitää, mutta kylmän sodan perintönä näkyy vahva itsenäisen puolustuskyvyn korostus sekä 

Suomessa että Ruotsissa. Baltian itsenäistymisellä oli suurin merkitys Ruotsin tilanteeseen: siihen 

kohdistuva suora hyökkäysuhka idästä purkautui ja siksi sotilaalliset uhkakuvat eivät ole 

valtionjohdon piirissä relevantteja. Vastaavasti paineen siirtyminen Suomenlahdelle ja Pietarin 

seudulle sekä Kuolan niemimaan strategisen tärkeyden jatkuminen pitävät yllä tarvetta Suomen 

vahvalle itsenäiselle puolustuskyvylle ja puolustukselliselle diskurssille. Kylmän sodan aikaisen 

Pohjolan tasapainon ja puolueettomuudesta kumpuavan, vakautta luovan eetoksen merkitys 

korostuvat itseasiassa entisestään.  
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6. Kriisiytyvä maailma ja asevarustelu  
 

     6.1. Sodan kuvan muutos: alueelliset kriisit ja konfliktit   
 

Sodan kuva, aseellisten yhteenottojen luonne, muuttui 1990-luvun alkuvuosina globaalin 

turvallisuuden uudelleentulkintojen käydessä kuumina. Kylmän sodan aikana sota merkitsi lähes 

kaikille valtioille samaa asiaa – laajamittaisia, suurten tavanomaisten asevoimien välisiä taisteluja. 

Suurvaltojen välinen ydinsota oli mahdollinen. 1990-luvulla sodat nähtiinkin enemmissä määrin 

alueellisina ja valtioiden sisäisinä. Jugoslavia, Bosnia, Kaukasuksen alue, Somalia sekä Ruanda 

kehystettiin uuden sodankäynnin mukaisiksi alueellisiksi konfliktipesäkkeiksi. Suursodan uhkan ja 

kansalliseen olemassaoloon nojaavan puolustuksen menettäessä merkitystään valtioiden oli 

löydettävä uusi logiikka asevoimiensa ylläpitoon ja käyttöön. Kriisinhallinnasta, ”laajennetusta 

rauhanturvatoiminnasta”, tuli avain uuden sodan kuvan mukaisten alueellisten uhkien hallintaan. 

Esiin nousi käsitys kehittyneiden valtioiden velvollisuudesta puuttua kansainvälisin kriiseihin 

sotilaallista voimaa käyttämällä, yhteisen vakauden nimissä.110  

Kriisiytyvä, konfliktiherkkä maailma muutti uhkakuvien luonnetta viedessään turvallisuuden 

määritteitä omien kansallisten rajojen ulkopuolelle. Länsimaissa kehittyi laajaa keskustelua 

perinteisen rauhanturvaamisen muuttumisesta laajoiksi, uusia vaatimuksia vastaaviksi 

kriisinhallintaoperaatioiksi, joissa yhdistyivät sotilas- ja siviilitoiminta. Periaatteena oli, että etäiset, 

omaan valtioon suoraan koskemattomatkin konfliktit olivat yhteinen uhka. Kaukaiset konfliktit 

alettiin turvallistaa kiivaammin uhkiksi eurooppalaiselle ja yleismaailmalliselle rauhalle. Tämä johti 

asevoimien strategisen liikkuvuuden ja nopean reagoinnin merkityksen kasvuun. Massa-armeijoista 

rakennettiin teknologisen kehityksen avulla nopeita, aiempaa pienikokoisempia ja joustavampia 

joukkoja, jotka vastasivat uhkaan nopeasti eskaloituvista kriiseistä. Yhdysvalloissa alettiin jopa 

puhua sodankäynnin vallankumouksesta.111 Pitkään perinteisessä rauhanturvaamisessa profiloituneet 

Suomi ja Ruotsi alkoivat omaksua uuden uhkamallin, mutta prosessi ei ollut yksiviivainen. Entistä 

vaativampi kriisinhallinta pakotti toimintamallien muuttamiseen. Virokin otti ensiaskeleitaan 

kansainvälisessä konfliktinratkaisussa 90-luvulla.  

 
110 Raitasalo, Jyri: Sotaan varautumisesta aktiivisen asevoiman käyttöön – länsimainen sodan kuva muutoksessa. 

Teoksessa Sivonen, Pekka (toim.) Suomalaisia näkökulmia strategian tutkimukseen. Maanpuolustuskorkeakoulu, 

strategian laitos. Julkaisusarja 1. Strategian tutkimuksia No 33. Juvenes Print, Tampere 2013. s. 210–211.  
111 Raitasalo 2013 s. 211–213.  
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Aineistossa on silmiinpistävää Suomen ja Ruotsin poliittisissa piireissä käytävä kiivas keskustelu 

uuteen alueelliseen konfliktiin vastaamisesta. Molemmissa maissa keskeinen kiistakapula on aiempaa 

enemmän resursseja vaativa, yhä kehitteillä oleva kriisinhallintakonsepti, joka synnyttää niin 

rahoituskiistoja kuin laajempaa vastakkainasettelua puolustusjohdon ja hallinnon välillä. Kun 

perinteinen aluepuolustus uhkaa jäädä vähemmälle huomiolle kansainvälisten valmiusjoukkojen 

vallatessa puolustuksen resursseista ja määrärahoista tilaa, uhkakuvapoliittinen kamppailu saa tuulta 

alleen. Tämän keskiössä ei ole niinkään uusien alueellisten kriisien painoarvo, vaan keinot, joilla 

niihin tulisi vastata. Samaan aikaan sekä Suomessa että Ruotsissa kytee puolueettomuuspolemiikki – 

kiista siitä, onko vuosikymmenten ulkopoliittinen linja tullut tiensä päähän – joka ulotetaan myös 

kriisinhallintakeskusteluun.  

Ruotsin puolustusvoimien komentajan mukaan ollaan lähestymässä tilannetta, missä sotilaallinen 

liittoutumattomuus ei ole enää uskottavaa, koska puolustusvoimat eivät pysty itsenäisesti 

huolehtimaan Ruotsin puolustuksesta. ”Ruotsin puolustusta ei voi rakentaa toiveille 

rauhallisemmasta maailmasta, vaan realiteeteille.” 112  Yleisen turvallisuustilanteen ja Venäjän 

kehityksen ollessa epävarmoja, on Ruotsin yhä ajateltava suuren rannikkoalueensa puolustusta. 

Suomessa keskustelu nivoutuu myös liittoutumattomuuteen ja oman maan puolustuksen kysymyksiin 

– hallituksen selonteossa kaavaillut, nopean toiminnan valmiusjoukot kansainväliseen 

kriisinhallintaan olisivat eduskunnan puolustusvaliokunnan mukaan käytännössä osa EU:n 

puolustusulottuvuuden kehittämistä.113 Valiokunta toteaa, että ”tämä ei ole sopusoinnussa maamme 

liittoutumattomuuspyrkimyksen kanssa” ja ”Suomen kyky huolehtia oman alueensa turvallisuudesta 

ja koskemattomuudesta on kylmän sodan jälkeisissä oloissa yhtä tärkeää kuin aikaisemminkin.” 

Vanhasta turvallisuuspoliittisesta linjasta halutaan yhä pitää kiinni. Nähtävissä onkin molemmissa 

maissa kansallisen ja kansainvälisen turvallisuuden yhteensovittamisen hapuilua. 

Liittoutumattomuuden ja uskottavan, itsenäisen puolustuskyvyn pitkä, harmoninen yhteiselo saa 

keskustelussa särön kansainvälisen kriisinhallinnan vaatimuksien nostaessa päätään.   

Erityinen puheenaihe varsinkin Suomessa on aseellisen väkivallan käyttö, rauhaan pakottamisen 

mahdollisuus rauhanturvatoiminnassa, jonka käytöstä hallituksen selonteossa sanoudutaan irti. 

Puolustusvaliokunta on kuitenkin skeptinen siitä, päätyisikö Suomi mukaan asevoimien käyttöön 

konfliktialueella: tavanomaisena rauhanturvaoperaationa alkanut toiminta voisi laajentua nopeasti 

rauhaan pakottamiseen konfliktin eskaloituessa. Keskiössä on hallituksen kaavailema 

 
112 UM 18.50 Ruotsin ulkopolitiikka 1995 vol. 2 TUK 0433 Keskustelu puolustuksen tavoitteista ja talousraameista 

vuosiksi 1997–2001. S. Halisen raportti 28.9.1995 
113 UM 18.40 Hallituksen ulkopoliittiset selonteot eduskunnalle 1995 vol. 4 Valtioneuvoston selonteko 1/1995 vp. Liite. 

Puolustusvaliokunta. Lausunto 2/1995 vp.  
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rauhanturvalain muutos, joka antaisi suomalaisille rauhanturvaajille oikeuden asevoiman käyttöön 

jotakin konfliktin osapuolta vastaan muussakin kuin itsepuolustustilanteessa. Puolustusvaliokunta 

toteaa lausunnossaan tiukasti114:  

Suomen tulee pysytellä poissa sellaisesta kriisinhallinnasta, joka todellisuudessa on rauhaan 

pakottamista. Mikäli Suomi lähtee mukaan kriisinhallintaan hallituksen esittämässä muodossa, 

sillä puolustusvaliokunnan näkemyksen mukaan käytännössä tuhotaan edellytykset toimia 

uskottavasti rauhanturvaajana. Kriisinhallinta ja rauhanturvaaminen on eriytettävä sekä 

ajallisesti että alueellisesti.  

 

Ruotsin hallitus puolestaan toteaa, että ”kansainvälisen yhteisön tarpeiden vuoksi Ruotsi on valmis 

osallistumaan sekä perinteiseen rauhanturvaamiseen että laajempaan rauhaan pakottamiseen.”115 

Suomen hallitus esittää valmiusjoukkojen tukevan myös kansallista puolustuskykyä kehittämällä sitä 

kansainvälisessä yhteistoiminnassa. (1995) Vastalauseessa ulkoasianvaliokunnan hallituksen 

selonteosta tekemään mietintöön todetaan päinvastoin: ”Emme pidä oikeana lähtökohtana sitä, että 

puolustuskyvyn kehittäminen ja rauhanturvatoiminnan tehostaminen sekoitetaan keskenään. 

Kriisinhallintajoukko merkitsisi käytännössä kansalliseen puolustukseen käytettävien voimavarojen 

merkittävää supistumista.” 116  Ruotsissa ja Suomessa kriisinhallintakeskustelu herätti epäilyjä 

puolustuksen oman tontin varjelusta ja siihen liittyvästä valtioon kohdistuvien uhkakuvien 

liioittelusta. Kyseessä näyttää olleen perinteisen aluepuolustuksen, omaan maahan kohdistuvan 

uhkakuvan ja uuden sodan kuvan mukaisen, globaalimman uhkakuvan välillä käyty kilvoittelu. 

Merkityskamppailu relevantista uhkakuvasta kuvastaa toisaalta vaikeuksia luopua pitkän linjan 

puolustuspoliittisista uhkamääritteistä ja toisaalta uuden, vakiintumattoman kriisinhallintakäsityksen 

heikkoutta.  

Ruotsi reagoi tilanteeseen supistamalla puolustuksen määrärahoja, mitä Suomi ei poikkeuksellisena 

maana koko Euroopan mittapuulla tehnyt. Ruotsin puolustukseen kohdistettiin 

”sopeutumisfilosofian” mukainen asevoimien supistaminen ja laadulliseksi kehittäminen, jotta voitiin 

vastata sekä kansanvälisiin rauhanturvaamisen vaatimuksiin että strategisen iskun mahdollisuuteen. 

Tämä oli hallinnon piirissä perusteltua, koska Ruotsiin kohdistuva sotilaallinen uhka on käytännössä 

poistunut. 117  Muutokseen vastattiin muuttamalla uhkakuvia yleisen eurooppalaisen kehityksen 

 
114 UM 18.40 Hallituksen ulkopoliittiset selonteot eduskunnalle 1995 vol. 4 Valtioneuvoston selonteko 1/1995 vp. Liite. 

Puolustusvaliokunta. Lausunto 2/1995 vp.  
115 UM 18.50 Ruotsin ulkopolitiikka 1995 vol. 2 TUK 0464 Hallituksen esitys uudeksi puolustuspäätökseksi 1997–

2001. S. Halisen raportti 17.10.1995 
116 UM 18.40 Hallituksen ulkopoliittiset selonteot eduskunnalle 1995 vol. 4 UaVM 12/1995 vp. Vastalause. Tytti 

Isohookana-Asunmaa, Juha Korkeaoja, Bjarne Kallis, Kauko Juhantalo, Aapo Saari. 19.10.1995.  
117 Tynkkynen, Vesa: Sotilaallisten doktriinien kehitysnäkymät. Teoksessa Visuri 2003 s. 221. 
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mukaisesti, mukautumalla ja seuraamalla yleistä kehitystä. ”Suursodan uhka väistynyt. Millään 

valtiolla ei ole kapasiteettia suureen hyökkäykseen. Ei ole mitään syytä sille, että Ruotsi pitäisi yllä 

kaikkein pahimman kauhuskenaarion mukaista puolustusvalmiutta.”118  

Virossa näkemys aseellisista yhteenotoista eroaa vielä 90-luvun alkupuolella Suomessa ja Ruotsissa 

käytävästä keskustelusta sodan kuvan muutoksesta. Turvallisuuden alueellistumisen trendi ei ole 

vielä pinnalla, koska omaan maahan kohdistuvat suorat uhkat – lähinnä Venäjä – ovat ilmeisiä. Vielä 

vuonna 1993 Viro katsoo maailmanlaajuisen tai alueellisen ydinsodan mahdolliseksi119, kun tämä on 

Ruotsin ja Suomen uhkakuvissa jäänyt jo taakse. Viron näkemyksen turvallisuudesta voidaan sanoa 

kiinnittyvän kotimaan puolustukseen, omien rajojen sisälle. Eurooppalaisen, laajan sodan 

mahdollisuutta ei suljeta pois hätiköiden. Virolla ei ollut pohjoismaiden kaltaista pitkää perinnettä 

kansainvälisessä rauhanturvaamisessa – olivathan sen toimintamahdollisuudet käytännössä 

olemattomat Neuvostoliiton miehityksen alla, ja maa joutui sotimaan 80-luvulla Afganistanissa. 

Resursseja, rationaalisia perusteita ja motiiveja kriisinhallintaan suuntaamiselle ei yksinkertaisesti 

ollut, ennen kuin valtion perusta puolustusjärjestelmineen olisi kunnossa.  

Kehittääkseen turvallisuuden kansainvälistä ulottuvuutta ja siirtääkseen uhkakuvien painopistettä 

laajemmalle, valtion eksistentiaalisen perustan on oltava vakaa ja lujarakenteinen. Kuten Viron 

puolustuslinjauksissa (1996) sanotaan, ”kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta voidaan vahvistaa 

vain valtion toimesta, joka on selkeästi ilmaissut tahtonsa puolustaa itseään ja jolla on merkittävä 

puolustuskapasiteetti.” 120  Viron avautunut liikkumavara 90-luvulla tähtäsi ennen kaikkea oman 

valtiollisen itsenäisyyden varmistamiseen, johon hiljalleen alettiin ulottaa kansainvälisiä piirteitä. 

Siirtymä kansainvälisen vakauden ja rauhan rakentamiseen tapahtui sosiaalistumisprosessissa, jossa 

Viro omaksui länsimaisen kriisinhallintatradition perinteitä ihmisoikeusdiskurssista kansainvälisen 

lain normeihin. Kun Viron asema suvereenina, itsenäisenä valtiona oli vahvistettu, ulkoministerin 

mukaan ”tämän Viron valtiollisen säilymisen ja sen statuksen vahvistamisen kannalta olennaisen 

saavutuksen jälkeen Virolla on mahdollisuus laajentaa ulkopoliittista toimintaansa. Virolla on nyt 

varaa kiinnostua maailman asioista laajemminkin.”121  Uhkakuvien kannalta tämä laajentaminen 

merkitsi rauhanturvaamisen periaatteiden omaksuntaa:  

 
118 UM 18.40 Ruotsin ulkopolitiikka 1995 vol. 2 TUK 0464 Hallituksen esitys uudeksi puolustuspäätökseksi 1997–2001 

S. Halisen raportti 17.10.1995 
119 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1993–1994 Viron puolustuksen perusteet, asiakirjaluonnos. 11.3.1993 
120 Viron puolustuspolitiikan perusteet. Riigikogu 7.5.1996. Tekijän suomentama.  
121 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1993–1994  TAL 0041 Viron ulkopolitiikka: ulkoministeri Vellisten kirjoitus 

Postimees -lehdessä 26.1.1993. Koiviston raportoimana 27.1.1993 
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Rauhanturvaamisen on oltava tiukan puolueetonta konfliktialueella. Viro tukee demokratian, 

rajojen loukkaamattomuuden ja toisten valtioiden sisäisiin asioihin puuttumattomuuden 

periaatteita. Viro tuntee moraalista vastuuta osallistua kansainväliseen rauhanturvaamiseen ja 

muihin vastaaviin toimiin kykyjensä mukaan.122 

Alueellisten selkkausten ja kriisien muodostama epätasapainoinen maailma näkyy uhkaympäristön 

kuvauksissa kasvavana huolena. Moninaiset sanavalinnat huokuvat epävarmuutta: jännitteet, 

levottomuudet, selkkaukset, kiistat, ristiriidat ja vastakkainasettelut kuvaavat sähköistynyttä 

ilmapiiriä. Suomen turvallisuuspoliittisen selonteon valmisteluryhmälle luovutettu muistio kuvaa 

Euroopan tilannetta seuraavasti123:  

Kylmän sodan jälkeisessä Euroopassa ovat nousseet etnisistä, kansallisista tai uskonnollisista 

vähemmistökysymyksistä kumpuavat kiistat. Ne koskevat erityisesti hajonneiden 

liittovaltioiden, entisen Neuvostoliiton ja entisen Jugoslavian alueita. Samanlaisia uhkia 

kansainväliselle turvallisuudelle esiintyy Euroopan lähialueilla Pohjois-Afrikassa ja Lähi-

idässä. Myös muualla maailmassa valtioiden sisäiset selkkaukset ovat lisääntyneet. 

Ristiriitojen ja epävakauksien kuvataan johtavan yhteisten normien loukkauksiin ja vahingoittavan 

kansainvälistä arvoyhteisöä. Kärjistyessään ristiriidat johtavat väkivallan käyttöön, humanitäärisiin 

kriiseihin, naapuruussuhteiden rasittumiseen ja laajentuessaan kansainvälisiksi selkkauksiksi. 

Turvallisuuspoliittinen selonteko toteaa uuden Euroopan suurimmiksi uhkiksi sodat, aseelliset 

selkkaukset, kansainvälisistä normeista ja inhimillisyydestä piittaamattoman väkivallan ja etniset, 

uskonnolliset, vähemmistö- ja kansallisuuskiistat. Epävakauden seuraukset kohdistuvat  Euroopan 

yhtenäisyyteen ja turvallisuuteen, joka on keskeisin turvattava kohde. ”Konfliktikehitys uhkaa jakaa 

Euroopan luomalla koteloituneita kriisipesäkkeitä ja yhteisestä turvallisuudesta ja demokraattisesta 

muutoksesta syrjäytyneitä alueita.”124 Vaikka Suomen lähiympäristössä ei ole avoimia selkkauksia, 

vaikuttavat IVY-alueen ja Balkanin konfliktit Suomen turvallisuuteen, suoraan tai epäsuorasti.  

Ruotsi on selonteossaan (1996) samoilla linjoilla, mutta kokonaisuudessaan perspektiivi on Suomea 

globaalimpi ja yksityiskohtaisempi. Kun Suomi mainitsee Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan konfliktit 

yleisellä tasolla, Ruotsi käyttää runsaasti tilaa myös globaalien uhkien yksityiskohtaiseen kuvailuun 

selonteossaan. 

 
122 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1993–1994  Statement by H.E. Lennart Meri, President of The Republic of 

Estonia. YK:n 48. yleiskokouksessa. 30.9.1993. Tekijän suomentama.  
123 UM 18.40. Hallituksen ulkopoliittiset selonteot eduskunnalle 1993–31.5.1995 vol. 1 Puolustusneuvosto, sihteeristö. 

Suomen osallistuminen sotilaalliseen kriisinhallintaan. Muistio 24.4.1995. 

124 Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 1995.  
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Alueelliset jännitteet ja alueelliset ryhmittymät ovat edelleen merkittäviä tekijöitä globaalissa 

turvallisuuspolitiikassa. Konflikteja on Balkanilla, Tšetšeniassa ja muilla alueilla 

Kaukasuksella ja Intian ja Pakistanin välillä. Korean niemimaalla on syksystä lähtien kärjistynyt 

konflikti Kiinan kansantasavalan ja Taiwanin välillä. Afrikassa on useita näkyviä ja piileviä 

konfliktin sävyjä.125 

Tarkastelussa esiin nousevat esimerkiksi Kiinan pitkän aikavälin politiikka, mukaan lukien sen 

ydinkokeet ja asevarustelu, Venäjän strategiset intressit Aasiassa, Tyynenmeren herkkä 

sotilasstrateginen tilanne, Iranin ja Pohjois-Korean rooli ydinsulkusopimuksessa, Intian konflikti 

Pakistanin kanssa ja Kaakkois-Aasian dynaamisten talouksien kehitysnäkymät. Ruotsin näkökulma 

alueellisiin jännitteisiin on laaja ja yleismaailmallinen: myös Euroopan ulkopuoliset alueelliset kriisit 

huomioidaan tarkasti. Tämä ei tule aivan yhtä selkeästi esille Suomen hallituksen 

turvallisuusympäristön kuvauksessa, mitä myös ulkoasianvaliokunta kritisoi. 126  Globaalit 

huolenaiheet jäävät toteamuksen varaan, kun suurin epävarmuus ja ennustamattomuuden tuska 

liitetään omaan turvallisuuspiiriin, Euroopan kehitykseen.  

Turvallisuuden alueellistuminen yhdistettynä globaaliin näköikkunaan onkin Ruotsin 

uhkaympäristön analyysissa kantava teema. Toisin kuin kaksinapaisen maailmanjärjestyksen aikana, 

konfliktit pysyvät alueellisina ilman välitöntä maailmanlaajuista vaikutusta. Tämän kuitenkin 

todetaan voivan alentaa konfliktikynnystä aseistettuihin yhteenottoihin. (1996) Suomi toteaa myös, 

että vaara valtioiden tai entisten liittovaltioiden sisäisten aseellisten selkkausten leviämisestä 

eurooppalaiseksi suurselkkaukseksi on pieni, mutta se on otettava vakavasti. (1995) Vahvat 

protektionistiset, nationalistiset ja uskonnollis-fundamentalistiset pyrkimykset voivat kärjistyessään 

aiheuttaa turvallisuuspoliittisia jännitteitä.127 Tarkastelujen laajuuseroista huolimatta Suomi ja Ruotsi 

kehystävät alueelliset uhkat ennen kaikkea eurooppalaisesta perspektiivistä, jolloin uhattuna ovat niin 

jaettu, demokratiaan kytkeytyvä arvomaailma kuin yhteinen ja jakamaton turvallisuuskäsityskin.  

Vuonna 1991 alkaneet Jugoslavian veriset hajoamissodat saavat aineistossa paljon kriittistä 

huomiota, koska monimutkaisen, eri etnisiä ja uskonnollisia ryhmiä sisältävän konfliktin hallinta 

tulkittiin yleisesti kansainvälisen yhteisön epäonnistumiseksi. Alkanut sota oli esimerkki muuttuneen 

sodan kuvan ja siihen kytkeytyvän alueellisen ja nopeasti muuttuvan konfliktin hallinnan vaikeudesta. 

 
125 Ruotsin puolustusselonteko 1996.  
126 UM 18.40 Hallituksen ulkopoliittiset selonteot eduskunnalle 1995 vol. 4 Ulkoasianvaliokunnan mietintö 12/1995. 
127 UM 18.40 Hallituksen ulkopoliittiset selonteot eduskunnalle 1995 vol. 4 Ulkoasianvaliokunnan mietintö 12/1995 
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Kriisinhallintatoimien riittämättömyys ja epäonnistuminen olivat kiistattomia. Ruotsin hallitus toteaa 

valtiopäivien avajaisissa 3.10.1995:128 

 
Sota entisessä Jugoslaviassa on valtava tragedia ja suuri tappio koko Euroopalle. Terrori, 

murhateot ja kidutus ovat vaikuttaneet laajasti viattomiin ja suojattomiin ihmisiin. Nyt on 

nähtävissä välähdyksiä mahdollisuudesta poliittiseen sopimukseen. Kansainvälisen yhteisön on 

näytettävä kestävyyttä ja lujuutta ponnisteluissa saavuttaa kestävä rauha. 

 

Suomen eduskunnan ulkoasianvaliokunta kuvaa Jugoslavian konfliktin erityispiirteeksi sen 

monimutkaisuuden siihen kietoutuneiden toimijoiden monilukuisuuden kautta. Entisen Jugoslavian 

sodan erityisen kielteisiksi piirteiksi mainitaan varsinaisten taistelujen ohella niiden jälkeiset 

väkivaltaisuudet kansallisten ja etnisten ryhmien välillä (ns. etniset puhdistukset), muut sotarikokset 

ja niiden selvittämiseen liittyvät vaikeudet, sekä jatkuvasti paheneva pakolaisongelma erityisesti 

entisen Jugoslavian sisällä, mutta myös sen ulkopuolella. Rauhanturvaajiin kohdistuneet 

väkivaltaisuudet ja panttivangiksi ottamiset mainitaan myös erityisen vakavina kansainvälisen 

yhteisön kannalta.129 

 

Jugoslavian kriisin laajeneminen Bosnia-Hertsegovinaan ja Kroatiaan kuvataan yksiselitteiseksi 

epäonnistumiseksi EU:n ja ETY-järjestön puolelta. YK:n vaikeudet toimia tehokkaasti 

konfliktialueella ja poliittisen ratkaisuyritysten tuloksettomuus ovat selkeitä. Konfliktien ratkaisussa 

painottuu kansainvälinen yhteisö ja sen instituutioiden toimintakyvyn vahvistaminen. Erityisesti 

YK:n uudistaminen on sekä Suomen että Ruotsin mielestä olennaista. Ruotsin mukaan ”sota 

Balkanilla osoittaa, että maailma tarvitsee voimakkaamman instrumentin, joka voi edistää rauhaa, 

kehitystä ja ihmisarvoista elämää kaikille maailman ihmisille. Maailma tarvitsee Yhdistyneitä 

Kansakuntia – ja YK:n on vahvistuttava.”130  Ruotsin puolustuspäätöstä värittää tarkkasilmäinen 

analyysi Euroopan turvallisuusrakenteiden, etenkin YK:n kehityskohdista ja puutteista. Ruotsi kuvaa 

YK:n olevan vakavan kriisin keskellä, ja se on ennen kaikkea jäsenvaltioiden kriisi – poliittisen 

tahdon puute organisaation vahvistamiseksi juontuu sen jäsenten eturistiriidoista. (1996) Kontrastina 

Suomen hallituksen selonteossa näkyvä luja usko YK:n toimivaan rooliin on korostunut 

kehityskohtien maininnasta huolimatta. Tämä ulkoasiainvaliokunnan kritisoima ”yhteistyö- ja 

 
128 UM 18.50 Ruotsin ulkopolitiikka 1995 vol. 2 TUK 0449 Ruotsin hallituksen politiikka; hallitusjulistuksen 3.10.1995 

ulkopolitiikkaa koskeva osuus. Liite 5.10.1995 Tekijän suomentama.  
129 UM 18.40 Hallituksen ulkopoliittiset selonteot eduskunnalle 1995 vol. 4 Ulkoasianvaliokunnan mietintö 12/1995. 
130 UM 18.50 Ruotsin ulkopolitiikka 1995 vol. 2 TUK 0449 Ruotsin hallituksen politiikka; hallitusjulistuksen 3.10.1995 

ulkopolitiikkaa koskeva osuus. Liite 5.10.1995 Tekijän suomentama. 
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instituutio-optimismi” on sävyltään huomattavasti Ruotsia positiivisempi. Valiokunta katsoo, että 

selonteossa annettu kuva YK:n vahvistuvasta roolista on liian optimistinen.131  

 

Viron suhtautumisessa kansainväliseen kriisinhallintaan näkyy huoli turvallisuusrakenteissa 

tapahtuvasta valtapelistä, jossa suuret vallat hyödyntävät institutionaalisia puitteita tavoitteidensa 

ajamiseksi. Jäsenmaiden tasa-arvoa ja yhtäläisten standardien merkitystä painotetaan. Ulkoministeri 

Luik sanoo: ”On sanomattakin selvää, että antaessaan nimensä mille tahansa 

rauhanturvaoperaatiolle, YK:n on seistävä puolueettomuuden ja monenkeskisyyden 

perustavanlaatuisten periaatteiden rinnalla. YK:sta ei saisi koskaan tulla maski, jonka takana yksi 

maa yrittää hallita toista rauhanturvaamisen keinoin.” 132  Kun Suomi ja Ruotsi keskittyvät 

institutionaalisiin kehityskohtiin, on Viron mielessä erityinen uhkakuva rauhanturvatoiminnan 

käytöstä hyvän tarkoituksen alle puettuna aseena. ”Rauhanturvaaminen humanitäärisen avun 

tarjoamisen kautta on käytäntö, joka voi helposti tulla piilotetuksi aggression muodoksi”, jatkaa 

ulkoministeri luennoidessaan rauhanturvaamisen väärinkäyttämisestä.133  

 
Rauhanturvaamisen rumat kasvot tulevat esiin, kun hyviä periaatteita ei ole noudatettu ja pahat 

taipumukset ovat voittaneet ratkaisevan taiston. Rumuus ilmenee siellä, missä 

rauhanturvaamisen idea on peruuttamattomasti vaarannettu, silloin, kun valtio toimii 

itsevaltaisesti rauhanturvaamisen, rauhan rakentamisen, vahvistamisen tai jonkin muun 

kiertoilmaisun varjolla.134 

 

Ei ole vaikeaa päätellä, että tämä Viron ulkoministeriöstä lausuttu sivallus viittaa Venäjän toimiin 

Tšetšeniassa, jotka saavat maan poliittisen johdon piirissä paljon huomiota. Viro painottaa 

kansainvälisen yhteisön vastuuta puuttua Venäjän toimintaan, joka nähdään vain vallantavoitteluna. 

Presidentti ilmaisee hämmennyksensä siitä, että jotkin maat tukevat Venäjän jäsenyyden kiirehtimistä 

Euroopan Neuvostossa, ”ottaen huomioon tilanteen, jossa Tšetšeniassa on tapettu enemmän siviileitä 

kuin Bosniassa, jo ennen kuin Jugoslaviasta tuli maailman hylkiö. Tämä on esimerkki 

kaksinaismoraalista, jota Euroopan Neuvoston ei tule sietää.”135 Pelko Venäjän kyvystä hyödyntää 

 
131 UM 18.40 Hallituksen ulkopoliittiset selonteot eduskunnalle 1995 vol. 4 Ulkoasianvaliokunnan mietintö 12/1995. 
132 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1993–1994 Ulkoministeri Jüri Luikin puhe 28.9.1994. Tekijän suomentama. 
133 Ulkoministeri Jüri Luikin luento. 25.11.1994  https://vm.ee/en/news/keeping-peace-post-cold-war-world-or-use-and-

abuse-peacekeeping Haettu 2.2.2021 Tekijän suomentama.  

134 Ulkoministeriön pol. osaston päällikön Riina Kionkan puhe. 5.10.1995 https://vm.ee/en/news/concept-peacekeeping-

good-bad-and-ugly Haettu 2.2.2021 Tekijän suomentama.  

135 Presidentti Lennart Merin puhe Euroopan Neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa 25.5.1995  

http://www.assembly.coe.int/nw/xml/Speeches/Speech-XML2HTML-EN.asp?SpeechID=148 Haettu 2.2.2021 Tekijän 

suomentama. 

https://vm.ee/en/news/keeping-peace-post-cold-war-world-or-use-and-abuse-peacekeeping
https://vm.ee/en/news/keeping-peace-post-cold-war-world-or-use-and-abuse-peacekeeping
https://vm.ee/en/news/concept-peacekeeping-good-bad-and-ugly
https://vm.ee/en/news/concept-peacekeeping-good-bad-and-ugly
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/Speeches/Speech-XML2HTML-EN.asp?SpeechID=148
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rauhanturvaamista keinona todellisten, valtapoliittisten pyrkimyksiensä täyttöön on vahva. Venäjän 

intressejä kuvaava lähiulkomaiden käsite ei ole Viron mukaan yhteensovitettavissa puolueettomaan, 

kolmannen maan alueella tapahtuvaan rauhanturvaamiseen. ”Voimme helposti kuvitella skenaarion, 

jossa Venäjä päättää tulla slaavilaisten veljiensä avuksi Viroon näennäislegitimiteetin turvin, joka 

on voitettu täyttämällä jätetty tyhjiö, joka seurasi lännen haluttomuudesta ja kyvyttömyydestä hoitaa 

Bosnian tilanne.”136 

 

Tšetšenian sodan kuvaus keskittyy myös Ruotsissa vahvasti Venäjän voimapolitiikan kritisointiin.  

”Venäjän toiminta Tšetšeniassa presidentinvaalien jälkeen osoittaa jälleen Venäjän tinkimättömän 

asenteen konfliktiin ja ilmeisesti uskoa siihen, että sotilaallinen ratkaisu on mahdollinen. Venäjän 

johdon saama voimakas kritiikki Tšetšenian konfliktin hallinnasta vaikuttaa muun maailman 

näkemyksiin ja asenteisiin Venäjää kohden.” (1996) Ruotsin poliitikkojen piirissä näkyy omaksuttu 

kriittisyys – myös länsimaita kohtaan – konfliktin ratkaisussa. Liberaalien Lennart Rohdin kirjoittaa 

varsin kärkkäästi maan puolustusselontekoa koskevassa lausunnossaan137:  

 

Tapahtuma osoittaa, että Moskovan johdolla on pitkä tie kuljettavana ennen kuin 

ulkomaailmalla on syytä nähdä julma valtapolitiikka Venäjän historiaan kuuluvana. Lisäksi 

ulkomaailman ontuvat reaktiot Venäjän Tšetšenian politiikkaan ovat osoittaneet, että pelko 

vastakkainasettelusta Moskovan kanssa on suurempi kuin halu puolustaa perustavanlaatuisia 

periaatteita. 

 

Suomen hallitus toteaa voimakeinojen ja väkivallan käyttämisen ristiriitojen ratkaisemisessa entisen 

Neuvostoliiton alueella johtaneen humanitäärisiin katastrofeihin, joihin ei voida suhtautua 

välinpitämättömästi. ”Venäjän johdolla suoritetut väliintulot ja rauhanturvaoperaatiot entisen 

Neuvostoliiton alueella ovat osaltaan korostaneet rauhanturvatoiminnan kriisiä ja siihen liittyvää 

epävarmuutta.” (1995) Yhteisten sääntöjen puute kolmannen osapuolen rauhanturvatoiminnan 

ohjaamisessa on haitannut Venäjän ja IVY:n operaatioiden valvontaa, rahoitusta ja hallintaa. 

Suhtautuminen Venäjän toimiin Tšetšeniassa kehystetään hallituksen selonteossa pitkälti laajemman 

kriisinhallinnan vakiintumattomien ohjenuorien ongelmaksi, vaikka ilmaistaankin melko 

yksimalkaisesti, että Venäjän odotetaan noudattavan kansainvälisiä pelisääntöjä. Ruotsi käsittelee 

konfliktia selkeämmin tuomittavana, Venäjän valtapoliittisena hankkeena organisatoristen pulmien 

 
136 Ulkoministeri Jüri Luikin puhe Ruotsin ulkopoliittisessa instituutissa 2.3.1994 https://vm.ee/en/news/security-baltic-

sea-region-guarantee-stability-europe Haettu 2.2.2021 Tekijän suomentama.  
137 Lennart Rohdinin lausunto, Ruotsin puolustusselonteko 1996. Tekijän suomentama.  

https://vm.ee/en/news/security-baltic-sea-region-guarantee-stability-europe
https://vm.ee/en/news/security-baltic-sea-region-guarantee-stability-europe
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lisäksi. Tämä on linjassa Ruotsin yleisemmän ulkopolitiikassa näkyvän kriittisen linjan kanssa, jossa 

ei vältellä purevia lausuntoja.   

 

90-luvun väkivaltaiset konfliktit muuttivat sotilaallisten uhkakuvien luonnetta globaalimpaan 

suuntaan, jossa niiden ratkaisut nivoutuivat instituutioihin ja yhteisiin ponnistuksiin. Samalla 

yhteistyön tiivistyminen antoi Suomelle ja Ruotsille tavan tuoda esiin pohjoismaalaista panosta koko 

Euroopan hyväksi, väylän profiloitua entisestään kokeneina toimijoina rauhan ja turvallisuuden 

puolesta. Pohjoismaisten kasvojen anto, pohjoismaalaisen kokemuksen korostaminen 

rauhanturvaoperaatioissa ilmentää identiteettipoliittista turvallisuuden määrittämistä. Viron yhteistyö 

muiden Baltian maiden kanssa Bosniaan perustettujen BALTBAT-rauhanturvajoukkojen muodossa 

kuvastaa halua profiloitua houkuttavana kumppanina Naton silmissä aktiivisen 

rauhankumppanuusohjelmaan osallistumisen lisäksi. Suomi ja Ruotsi halusivat jatkaa kylmän sodan 

ajoilta tuttua rooliaan turvallisuuden tuottajina, eivätkä vain kuluttajina.  

 

Kriisinhallintaan osallistuminen merkitsi myös vaikutusvallan hakua. Aktiivisuus alueellisten 

konfliktien ratkaisemisessa kuvastaa halua näyttäytyä toimintakykyisenä, luotettavana ja 

yhteistyökykyisenä valtiona kansainvälisessä järjestelmässä. Tämän mallin mukaisesti myös Viro 

aloitti matkansa läntiseen kriisinhallintatraditioon. Viron osallistuminen rauhanturvaamiseen on 

kuitenkin aineistossa Suomea ja Ruotsia enemmän oman kansallisen turvallisuuden tehostamista, 

koska Venäjän kyseenalaisen rauhanturvatoiminnan voidaan nähdä ulottuvan kyntensä 

tulevaisuudessa myös Viroon, jonka Venäjä määrittelee lähiulkomaakseen. Uhkakuvaan Venäjän 

rauhanturvatoimista Viron omalla maaperällä vastataan lähtemällä itse aktiivisesti toimintaan 

mukaan: ”Toisin sanoen, rauhanturvaaminen kulkee käsi kädessä turvallisuutemme kanssa, koska 

toivomme voivamme välttää petollisen rauhanturvaamisen omalla alueellamme.”138  

 

Vuosikymmenellä yhteistyöstä ja yhteisestä turvallisuudesta tuli kansallisten ratkaisujen ja 

kansallisen turvallisuuden vastakohta. Turvallisuuden paradigman muutos heijastui selkeästi myös 

rauhanturvatyöhön ja kriisinhallintaan: nyt konfliktit voitiin ja piti ratkaista yhteisen panostuksen 

kautta instituutioihin nojaten. Kansallinen turvallisuus kiedottiin diskursiivisesti eurooppalaiseen ja 

yleismaailmalliseen turvallisuuteen – yksinomaan kansalliset turvallisuusratkaisut nähtiin nyt 

riittämättöminä, edistystä estävinä ja taantuneina vaihtoehtoina.  

 

 
138 Ulkoministeri Jüri Luikin luento. 25.11.1994 https://vm.ee/en/news/keeping-peace-post-cold-war-world-or-use-and-

abuse-peacekeeping Haettu 2.2.2021. Tekijän suomentama.  

https://vm.ee/en/news/keeping-peace-post-cold-war-world-or-use-and-abuse-peacekeeping
https://vm.ee/en/news/keeping-peace-post-cold-war-world-or-use-and-abuse-peacekeeping
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Euroopan valinta on – kuvainnollisesti ottaen – Brysselin ja Bosnian välillä. Kansallistamisen purun 

ja uudelleenkansallistamisen välillä. Yhteistyön ja jakautumisen välillä. Ja pidemmällä aikavälillä 

rauhan ja sodan välillä. Yhteistyö Bosniassa – pohjoismainen yhteenkuuluvuus eurooppalaisen 

turvallisuuden puolesta – on näyttänyt tien, jolla meidän kaikkien on syytä pyrkiä eteenpäin.139  

 

     6.2. Aseet ja aseriisunta  
 

Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton kilpa asevarustelussa, erityisesti ydinaseiden suhteen, merkitsi 

suurta huolenaihetta ydinturvallisuudesta ja eritoten tuhoisasta ydinsodasta kylmän sodan 

ympäristössä. Samalla kauhun tasapaino, ydinaseiden muodostama pelote oli vakauttava elementti 

suurvaltojen jännitteisissä suhteissa. Strategisen aseistuksen määrää pyrittiin kuitenkin rajoittamaan 

SALT- ja ABM -sopimusten kautta 70-luvulla, ja 80-luvun lopussa paneuduttiin keskimatkan 

ohjusjärjestelmien kieltämiseen. 140  Erinäisten sopimuksien kautta maat jatkoivat aseriisuntaa- ja 

valvontaa 90-luvulla, jolloin näytti avautuvan uusi tilaisuus hedelmällisiin neuvotteluihin 

sotilasliittojen vastakkainasettelun päätyttyä. Ydinaseiden merkitys väheni kansainvälisten suhteiden 

kiintopisteenä, mutta ne säilyttivät strategisen pelotevaikutuksensa. Ydinaseen vaikutusvalta juontuu 

sen houkuttelevuudesta poliittisena aseena – se laajentaa uusclausewitzilaisen tulkinnan mukaan 

valtion toimintavapautta ulkopolitiikassa. Näin se muodosti yhä väylän valtion strategisten 

tavoitteiden ajamiseen, vaikka ydinsodan uhka oli väistynyt.141  

Strategista aseistusta rajoittavan START1 -sopimuksen jatko, START2 allekirjoitettiin USA:n ja 

Venäjän välillä 1993. Ratifiointi kuitenkin venyi vuosiksi eteenpäin, eikä lopulta tullut lainkaan 

voimaan. Vuonna 1992 voimaan tuli TAE -sopimus, Euroopan tavanomaisten asevoimien 

vähentämissopimus kahden entisen sotilasliiton jäsenmaiden välillä, joka tähtäsi sotilaallisen 

vakauden lisäämiseen poistamalla yllätys- ja laajamittaisen hyökkäyksen kyky. Täytäntöönpanossa 

ongelmaksi nousivat sivustamääräykset, Venäjän pohjoisen ja Pohjois-Kaukasuksen sotilaspiirien 

aseistusta rajoittava alueellinen katto. Määräysten mukaan taistelupanssarivaunujen, tykistöaseiden 

ja taistelukoneiden ja -helikopterien määrää tuli supistaa mainituilla alueilla. Venäjä pyrki 

väljentämään rajoituksia lisätäkseen toimintavapauttaan.   

 
139 UM 18.50 Ruotsin ulkopolitiikka 1995 vol. 1 Maltillinen Kokoomus. Svensk Säkerhetspolitik i ett Europeiskt 

Sammanhang. Carl Bildtin puheenvuoro Riksdagin ulkopoliittisessa debatissa 22.2.1995 Tekijän suomentama. 
140 Forss, Stefan: Asevarustelun, aseidenriisunnan ja asevalvonnan kysymyksiä. Teoksessa Sivonen (toim.) 2013 s. 190– 

191 
141 Kerttunen, Mika: Ydinaseiden leviäminen uhkana. Teoksessa Kerttunen (toim.) 2007 s. 87 
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Ennen vuoden 1996 sopimuksen tarkistuskonferenssia vallitsikin huoli Venäjän vaatimuksista 

sivustasääntöjen muuttamiseksi. Tekeillä oli Naton puolelta myönnytyksiä Venäjän vedotessa 

muuttuneisiin turvallisuuspoliittisiin tarpeisiinsa. Ruotsi painottaa rajoitusten tärkeyttä yleiselle 

vakaudelle: ”Koska Venäjä on Pohjois-Euroopan alueella sotilaallisesti niin hallitseva, 

reunavyöhykerajoituksilla on suuri merkitys alueen vakaudelle. Jos sopimuksen sisältö tai tarkoitus 

muuttuu kielteiseen suuntaan, esimerkiksi Baltian maiden suhteen, voi se saada aikaan 

epävakauttavan vaikutuksen Itämeren alueella.” 142  Suomellekin vakauden ylläpidossa 

sivustamääräykset ovat keskeisiä. ”Suomen turvallisuudelle on tärkeää, että aseiden ja joukkojen 

määrä ei lisäänny lähialueilla. Venäjän puolustusjärjestelyjen pysyminen TAE -sopimuksen 

asettamissa puitteissa luo edellytykset vakauden edelleen lujittamiselle.”143 Tämän jälkeen todetaan, 

että Venäjän asevoimien toimintakyky pohjoisessa sotilaspiirissä on vahvistunut aseiden siirtojen, 

uusinnan ja organisatoristen uudistuksien myötä. On ilmeistä, että Venäjän modernisoituja aseistuksia 

koskevien rajoitteiden lieventyminen Suomen lähialueilla herättää huolta.   

Vuonna 1968 solmitussa kansainvälisessä ydinsulkusopimuksessa (NPT) tähdätään laajasti 

ydinaseiden luovuttamisen ja hankkimisen kieltämiseen ja sopimuksen ulottamiseen 

maailmanlaajuiseksi. Sopimuksen piiriin kuuluvat ydinasevaltojen käyttämättömyystakuut 

sopimuksen ydinaseettomille maille. Ydinsulkusopimusta voidaan pitää kansainvälisesti 

merkittävimpänä järjestelynä ydinaseiden leviämisen estämiseksi. Tosin sopimuksen ulkopuolelle 

jäivät mainittavimpina Intia, Pakistan ja Israel, ja joidenkin sopimuksen piiriin kuuluvien maiden 

tarkoitusperät jäivät kyseenalaisiksi. Alueellisissa turvallisuusasetelmissa mahdollisen ydinaseen 

antama sotilaallispoliittinen voima on yhä keskeinen. Suomi toteaakin selonteossa (1995), että eräät 

ydinsulkusopimuksen jäsenmaat ovat kansainvälisten epäilyjen kohteina, kun taas Ruotsi nimeää 

epävarmuuden lähteiksi muun muassa Irakin ja Pohjois-Korean, joiden pitäytyminen sopimuksen 

piirissä ei ole varmaa. (1996)  

Maat pitävät ydinsulkusopimuksen tehokkaan valvonnan puuttumista huolestuttavana.  Suomen 

mukaan ydinsulkujärjestelmän puutteet, tehokkaan valvonnan puuttuminen ja kieltojen sekä 

valvonnan kiertämismahdollisuus säilyttävät ydinaseiden leviämisen ja ydinaseselkkausten vaaran 

turvallisuusarvioissa. (1995) Ydinaseselkkaus viittaa konfliktimahdollisuuteen, jossa ydinaseet ovat 

tavalla tai toisella osallisina – selkkauksen sijaan konfliktin tai jopa sodan käyttö diskurssissa viittaisi 

vakavampaan, jo eskaloituneeseen tilanteeseen. Uhka halutaan pitää näin pinnalla, mutta 

 
142 UM 18.50 Ruotsin ulkopolitiikka 1995 vol. 2 TUK 0530 Ruotsin turvallisuuspolitiikka. Uusi linjaus valtiopäivillä 

8.12.1995. Liite. Tekijän suomentama.  
143 Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 1995. 
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hälvennetyssä muodossa. Ruotsi toteaa joukkotuhoaseiden leviämisen vaaran olevan edelleen 

olemassa, ja että on herännyt kysymysmerkkejä useiden maiden tavoitteista ydinaseiden suhteen. 

(1996) Aseriisunnan ja ydinasekieltojen ottamista harppauksista huolimatta elää pelko ydinaseen 

hankinnan houkuttelevuudesta. Suomi liittää suurvaltojen ydinaseriisuntaneuvottelujen 

tulevaisuuden ”yleiseen suhdekehitykseen” ja huomioi, että Yhdysvalloilla ja Venäjällä on valmius 

ydinaseistuksen vahvistamiseen uudelleen, mikäli tilanteen muutos sitä vaatii.  Muutoksen sisältöä ei 

lähdetä avaamaan, mutta positiivisesti kehittyvien suhteiden jäätymistä uudelleen ei ole suljettu pois.  

Biologisten ja kemiallisten aseiden mahdollinen uhka liitetään Ruotsissa suoraan Venäjään. ”Venäjää 

pidetään edelleen kykenevänä kehittämään ja valmistamaan kehittyneitä biologisia ja kemiallisia 

aseita, ja Venäjä on ilmoittanut merkittävistä kemiallisten aseiden varastoista.”144 Kemiallisten ja 

biologisten aseiden kieltosopimukset mainitaan lyhyesti, mutta Suomi ei selonteossaan lähde 

tarkempaan analyysiin eri valtioiden kyvystä ja halusta aseiden kehittämiseen. Kemiallisten aseiden 

suhteellinen halpa ja helppo valmistustapa tekee niistä Ruotsin mukaan houkuttelevia joillekin 

valtioille. (1996) Ruotsin mielestä erityisen huolestuttavaa ovat terroristijärjestöjen lisääntyneet 

mahdollisuudet päästä käsiksi joukkotuhoaseisiin.  

Suomi kuitenkin paikallistaa joukkotuhoaseet itärajan taa. Hallitus mainitsee selonteossa uutena, 

kansainvälisenä turvallisuushuolena asekelpoisen materiaalin kulkeutumisen entisen Neuvostoliiton 

alueelta kriisialueelle tai terroristijärjestöille. Näin myös aseiden valvomaton liike vääriin käsiin 

liitetään epäsuorasti Venäjään. Jälleen on näkyvissä halu Venäjän kouluttamiseen yhteisten 

sopimusten mukaiseen toimintaan. ”Suomi on mukana yhteistyössä, joka ohjaa ja tukee venäläisten 

ydinaseasiantuntijoiden suuntautumista rauhanomaisen tieteellisen tutkimuksen piiriin.” (1995) 

Lausahdus ilmentää, joskin peitellysti, tietynlaista kasvattavaa tarkoitusta. Varmastikaan toiseen 

suureen ydinasevaltaan, Yhdysvaltoihin, vastaavaa lausahdusta ei tulisi kyseeseen suunnata. 

Viron keskeisimmät aseisiin liittyvät uhkakuvat kiinnittyvät erityisesti Neuvostoliiton jättämään 

ydinarsenaaliin ja muihin ase- sekä rakettivarastoihin, mutta laajemman asevarustelun ja aseriisunnan 

tila ei nouse aineistossa esiin. Suomesta ja Ruotsista poiketen Viron hallitukset eivät 90-luvulla 

tuottaneet laaja-alaista turvallisuusympäristön selvitystä, joka antaisi viitteitä asevarusteluun 

kytkeytyvistä uhkakuvista. Selkeimpänä aseisiin kytkeytyvänä uhkana ovat Neuvostoliiton asevoimat 

ja asema ydinvaltana. Vaaran nähdään kohdistuvan suoraan Eurooppaan. ”On muistettava, että 

Baltiasta itään on keskitetty valtaisa NL:n ydinarsenaali, joka on suurena uhkana Euroopan 

 
144 Ruotsin puolustusselonteko 1996. Tekijän suomentama.  
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sivistykselle. Se täytyy saada välittömästi kansainväliseen valvontaan, jotta voidaan välttyä 

katastrofilta.”145  

Lisäksi voidaan tulkita Naton ydinsateenvarjon antaman turvan hapuilun olleen polttavampi 

ajankohtainen turvallisuuskysymys kuin ydinaseistuksen rajoituksien edistäminen. Viro oli kuitenkin 

heti 90-luvulla aktiivisesti mukana aseriisunnassa ja -valvonnassa. Se liittyi ydinsulkusopimukseen 

vuonna 1992 ja allekirjoitti kemiallisten ja biologisten aseiden kieltosopimukset vuonna 1993.146 On 

myös huomioitava, että Suomessa ja Ruotsissa ulkopoliittisen johdon aktiivisella osallistumisella 

ydinaseriisuntaan ja -valvontaan on pitkät perinteet, jos ajatellaan vaikkapa presidentti Kekkosen 

aloitetta Pohjolan ydinaseettomasta vyöhykkeestä (1963) tai Ruotsin ulkoministeri Östen Undénin 

vuonna 1961 YK:n yleiskokouksessa esittämää ajatusta laajasta ydinaseettomien maiden 

yhteissopimuksesta.147 Aseriisunnan edistäminen oli molemmille maille kylmän sodan aikaan väylä 

edistää jännitteiden lieventymistä. Ruotsilla oli oma hanke 50-luvulla pommin tavoitteluksi148, mutta 

se kaatui maan liityttyä ydinsulkusopimukseen.   

Kokonaisuudessaan uhkakuva strategisista ydinaseista ja tavanomaisten aseiden muodostamasta 

hyökkäyskapasiteetista näyttää aineistossa liudentuneen vahvistuvan sopimusjärjestelmän myötä. 

Ilmapiiri koetaan suotuisaksi aseriisunnan tehostamiselle. Suurvaltojen kilvan päättymisen 

synnyttämää mahdollisuusikkunaa halutaan hyödyntää. ”Myös aseidenriisunnalla ja 

massatuhoaseiden leviämisen estämisellä on keskeinen osuus kansainvälisen turvallisuuden 

edistämisessä. Kylmän sodan jälkeinen tilanne ja ilmapiiri tulisi käyttää hyväksi aseidenriisunnan 

regiimien kehittämisessä ja vahvistamisessa.” 149  Valoisista pilkahduksista huolimatta uhkakuva 

ydinaseiden leviämisestä, erityisesti arveluttaville, usein nimeämättä jätetyille valtioille ja 

terroristijärjestöille, jatkui kylmän sodan jälkeenkin. Positiivinen kehitys ei ollut suoraviivaista, kuten 

aineistosta esiin nousevat huolet ja epäluulot kertovat. Jätettiin näiden huolten aiheuttajat nimeämättä 

tai ei, yhdistävänä tekijänä on jälleen Venäjän tilanteen epävarmuus. Pelko entisen Neuvostoliiton 

valtavan ydinasearsenaalin hallitsemattomasta leviämisestä tai Venäjän kyvystä kehitellä 

joukkotuhoaseita on edelleen huomiota herättävä.  

 
145 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1991–1992 MOS 0335 Ulkoministeri Lennart Merin haastattelu Novoje 

Vremjassa. Käännös. Laatijana Karinen 7.3.1992 
146 UNODA Disarmament Treaties Database. Viro. http://disarmament.un.org/treaties/s/estonia Haettu 5.2.2021 
147 Oredsson 2003 s. 26–28  
148 50-luvulla Ruotsissa käytiin ahkeraa keskustelua maan oman ydinaseen kehittämisestä. Sosiaalidemokraattisten 

naisten aktivismilla oli erityinen merkitys ydinaseisiin kohdistuvan kriittisyyden vahvistamisessa. kts. Oredsson 2003 s. 

20–21.  
149 UM 18.50 Ruotsin ulkopolitiikka 1995 vol. 1 TUK 0103 Kansainvälistä turvallisuutta koskevat linjaukset YK:ssa ja 

ETYJ:ssä; Ruotsi. S. Halisen raportti 13.3.1995. 

http://disarmament.un.org/treaties/s/estonia
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7. Uudet uhkat  
 

Laajan turvallisuuskäsityksen juurtuessa kylmän sodan jälkeisessä epävakaassa 

maailmanjärjestyksessä näkyi uudenlaisia uhkia, joihin vastaaminen vaati laajaa yhteistyötä ja uusia 

toimintatapoja. Ne kehystettiin niin eurooppalaisiksi kuin globaaleiksikin uhkiksi, ja siten yhteisiksi 

huolenaiheiksi. Tässä luvussa käsitellään aineistossa keskeisimpinä erottuvien ”uusien” uhkakuvien 

– ympäristöongelmien, pakolaisliikkeiden ja järjestäytyneen rikollisuuden – kehystämistä ja paikkaa 

turvallisuusarvioissa. Ne olivat edellä tarkasteltuja, perinteisiä uhkia hahmottomampia ja nousivat 

laajaan tietoisuuteen juuri kylmän sodan jälkeen. 

 

     7.1. Ympäristöuhkat  
 

Ympäristön merkitys kansalliselle turvallisuudelle kohosi uusiin korkeuksiin kylmän sodan päätyttyä, 

kun turvallisuuden laajempi luonne uusine uhkineen tulvi keskusteluun. Jo 60-luvulta alkaen 

ympäristötietoisuus ja ympäristöliike olivat alkaneet herätä kehittyneissä maissa: vuosikymmenten 

aikana erilaiset järjestöt kasvoivat kansainvälisiin mittoihin, ja niiden asialistalle tuli perinteisen 

luonnonsuojelun lisäksi köyhyyden ja epätasa-arvon kaltaisia suuria kysymyksiä. Ympäristön 

turvallistaminen sai potkua 70-luvun kansainvälisistä ympäristökokouksista ja akateemisessa 

keskustelussa viriävästä kriittisyydestä turvallisuusdiskurssin kyvyttömyydestä kohdata 

ympäristöongelmat. Ympäristöstä alettiin kylmän sodan jälkeen puhua yhä moninaisemmista 

näkökulmista. Ympäristön pilaantumisen, ekologisen epätasapainon ja luonnonvarojen 

riittämättömyyden globaali luonne sidottiin tiiviimmin yhteiseen turvallisuuteen. Ongelmilla oli 

kuitenkin myös selkeä kansallista turvallisuutta heikentävä aspekti, joka kietoutui talouden, 

resurssipulan ja kansalaisten terveyden piiriin.150   

Ympäristöongelmat ovat Suomen ja Ruotsin uhkakuvissa selkeimmin liitettävissä globaaliin 

kehykseen, jossa erityisesti kehittyvien maiden ongelmat ovat pinnalla. ”Väestönkasvu, köyhyys ja 

ympäristön saastuminen muodostavat kasvavan uhan koko ihmiskunnalle ja kansojen 

turvallisuudelle. Rauhanturvatoiminnan rinnalla on tärkeää panostaa nykyistä enemmän 

kansainväliseen ympäristö- ja kehitysyhteistyöhön”, Suomen eduskunta painottaa kirjelmässään151 ja 

 
150 Barnett, Jon: Environmental Security. Teoksessa Collins (toim.) 2007 s. 184–194.   
151 UM 18.40 Hallituksen ulkopoliittiset selonteot eduskunnalle 1995 vol. 4 Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston 

selonteosta Turvallisuus muuttuvassa maailmassa – Suomen turvallisuuspolitiikan suuntaviivat EK 30/1995 vp. 

2.11.1995 
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toteaa myös edellyttävänsä, että hallitus ryhtyy selvittelemään mahdollisuuksia kansainvälisen 

ympäristövalmiusjoukon perustamiseksi. Väestönkasvun hillintää on tehostettava ja köyhyyttä 

vähennettävä kehitys- ja ongelma-alueilla. Ulkoasiainvaliokunta jatkaa samalla linjalla, liittäen 

hallituksen selonteon tapaan kehitysmaiden talouskasvun ympäristölle kohdistuviin haittoihin. ”Koko 

maapallon turvallisuuden kannalta ehkä kaikkien ongelmallisimpina ja laajavaikutteisimpina 

kysymyksinä ovat kehitysmaiden väestönkasvu ja niiden talouskasvuun liittyvien ympäristöongelmien 

moninkertaistuminen.”152 

Ruotsin omaksuma globaali painotus ulottuu myös ympäristöuhkien tarkkaan kuvailuun. Ruotsin 

mukaan ”Kiinan väestönkasvun ja taloudellisen kehityksen valossa uusien raaka-aineiden ja 

energialähteiden tarve kasvaa ja vakavien ympäristörasitusten myötä heikentyvät kestävän 

kehityksen edellytykset.” 153  Aasian kasvavien suurkaupunkien slummiutumisen 

ympäristövaikutukset mainitaan. Suomen ja Ruotsin puheissa näkyy kestävän kehityksen mukaisen 

arvomaailman tärkeys, jota nyt nopeasti kasvavat taloudet uhkaavat niin väestönkasvunsa kuin 

tuottamiensa ympäristöhaittojen kautta. Tällainen uhkakuva on tarpeen ja pätevää sitoa koko 

ihmiskuntaan ja kaikkien kansojen punnittavaksi, koska siihen vastaaminen yhteisponnistuksin 

kehitysyhteistyön kautta vaatii uhkan kohottamista globaaliksi. Samalla uhkan paikallistaminen 

kehittyvään maailmaan toimii syyttävänä sormena, jotta sen hallinta olisi mahdollista ylhäältäpäin. 

Vastuullista ympäristöpolitiikkaa ja keskinäistä solidaarisuutta peräänkuulutetaan.  

Mitä tulee lähialueiden ympäristön turvallisuuteen, nousevat ydinvoimaloiden, ydinasejäämien ja 

muun ydinteknologian muodostamat riskit pohjoisilla merialueilla keskeisiksi. Ruotsi kehystää 

puolustusselonteossa  Pohjois-Kalotin ydinvarannot uhkaksi, jolla voi olla globaaleja vaikutuksia:   

Joissakin tapauksissa ympäristötekijöillä on maailmanlaajuisia seurauksia. Pohjois-Kalotilla on 

todennäköisesti maailman suurin ydinaseiden, vanhentuneiden ydinreaktorien ja muun 

ydinjätteen kertymä sekä suuret ydinaseiden varastot, jotka yhdessä aiheuttavat merkittävän 

ympäristöriskin paitsi alueellisesti, myös maailmanlaajuisesti. (1996. Tekijän suomentama.) 

On huomionarvoista, että Suomi kuvailee selonteossaan Kuolan alueen ja Barentsinmeren ydinjätteitä 

ja radioaktiivista kalustoa alueelliseksi ympäristöuhkaksi, joka ei kohdistu suoraan Suomeen. 

Tyypillinen puhe uhkasta, joka ei kuitenkaan suoraan uhkaa, näkyy myös ympäristöongelmien 

kuvauksissa. Suomen ympäristöuhkien analyysi on vahvasti ydinturvallisuuteen keskittyvää, ja 

vakavien ympäristöongelmien paljastuminen ja kärjistyminen sysätään jälleen Venäjän harteille. 

 
152 UM 18.40 Hallituksen ulkopoliittiset selonteot eduskunnalle 1995 vol. 4 Ulkoasianvaliokunnan mietintö 12/1995. 
153 Ruotsin puolustusselonteko 1996. Tekijän suomentama.  
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Suomeen välittömästi kohdistuvat ympäristöuhkat liitetään Venäjän ydin- ja säteilyturvallisuuteen, ja 

entisen Neuvostoliiton alueen ydinvoimalaitokset kuvataan turvallisuusriskiksi. Lähialueiden 

ympäristöuhkat rakennetaan siis samaan aikaan Venäjän kautta suoraan uhkaaviksi, ja kuitenkin 

suoraan kohdistumattomiksi Suomeen. Ulkoasiainvaliokunta ilmaisee tyytymättömyytensä 

ympäristöuhkien esittämisen kapeudesta154:  

Valiokunta yhtyy selonteon johtopäätöksiin lähialueiden ydin- ja säteilyturvallisuuden 

lisäämiseksi, mutta korostaa, että se ei ole ainoa kokonaisvaltaiseen turvallisuuteen liittyvä 

ympäristökysymys. Valiokunnan mielestä selonteossa ympäristönäkökulma on jäänyt liian 

vähäiselle huomiolle, vaikka siinä yleisellä tasolla korostetaan ympäristöongelmien 

ratkaisemista ja vastuullista ympäristöpolitiikkaa sekä eurooppalaisena että globaalina 

kysymyksenä. Valiokunta korostaa, että alueellisilla ja maailmanlaajuisilla 

ympäristöongelmilla, kuten ilmastonmuutoksella, saattaa jatkossa olla jopa välittömiä 

turvallisuuspoliittisia vaikutuksia. 

Suomen hallituksen ympäristöuhkien käsittelystä voidaankin huomata, että niiden tekeminen 

turvallisuuspoliittisiksi uhkakuviksi on haparoivaa ja hakee muotoaan. Venäjä tarjoaa selkeimmän 

kiinnekohteen, eikä uhkia haluta kohdistaa näkyvästi ja välittömästi Suomeen. Ruotsi puolestaan 

huomauttaa puolustusselonteossaan, että puutteet lähialueen ydinteknologisessa turvallisuudessa, 

kuten ydinvoimaloiden toiminnassa ja radioaktiivisten materiaalien käsittelyssä, uhkaavat edelleen 

myös maatamme. Ydinvoimahankkeiden ja ydinasehallinnan tuottamien jätteiden muodostamat 

ympäristöongelmat kuvataan hyvin suuriksi, ja kemianteollisuuden tai ydinvoimaloiden mahdollisilla 

onnettomuuksilla voi olla erittäin vaikeita seurauksia niin ihmisille kuin ympäristöllekin. Kun Suomi 

puhuu alueellisista riskeistä ja ympäristöongelmien käsittelyn tärkeydestä yhteistyön kautta, kehystää 

Ruotsi ydinturvallisuuden ongelmat halukkaammin suoriksi turvallisuusuhkiksi. Ruotsi kuitenkin 

rajaa Suomen tapaan ympäristöuhkat selkeimmin Venäjälle. ”Potentiaalisesti vakavimmat uhkat ovat 

peräisin Neuvostoliiton, nykyisen Venäjän, kylmän sodan aikaisista vähemmän huomiota saaneista 

sotilaallisista laitteistoista.” (1996) Purkuvalmiit ydinsukellusveneet ja niin toiminnassa olevat kuin 

käytöstä poistetutkin ydinreaktorit herättävät huolta.  

Suomesta poiketen Ruotsi kiinnittää paljon huomiota myös luonnonvarojen riittävyyteen, makean 

veden ja ruuan puutteeseen ja niiden ”pysyvään ajankohtaisuuteen”. Näiden huomiointi on pitkällä 

aikavälillä tärkeää turvallisuuspolitiikan kehityksessä. 155  Tätä voi selittää luonnonvarojen 

rajallisuuden uhkan pitkä historia Ruotsin uhkakuvapuhunnassa: itseasiassa 90-luvulla 

 
154 UM 18.40 Hallituksen ulkopoliittiset selonteot eduskunnalle 1995 vol. 4 Ulkoasianvaliokunnan mietintö 12/1995. 
155 Ruotsin puolustusselonteko 1996.  
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ympäristöuhkista puhumisen sävy oli vähemmän hälyttävä kuin aiempina vuosikymmeninä. 60-

luvulla ilmassa oli ollut lähes apokalyptisia sävyjä luonnon resurssien riittävyydestä. Huoli luonnon 

puhtaudesta ja kestävyydestä edustaa jatkumoa, jonka Oredsson liittää myös ruotsalaiseen 

arvomaailmaan.156  

Virossa ympäristöongelmien muodostama uhka on nähtävissä jo 90-luvun alkupuolella 

luonnonmullistuksien tai esimerkiksi suurten teollisuusonnettomuuksien muodossa. 157  Maan 

ympäristöuhkat kytkeytyvät ajanjaksona myös ydinturvallisuuteen. Puolustuslinjausten 

hahmotelmassa uhkaksi nostetaan ydinonnettomuus Viroa lähellä olevissa reaktoreissa, kuten 

Ignalinassa tai Loviisassa.158 Muutoin Viron ympäristöön ja ydinteknologiaan kytkeytyvät uhkat on 

paikallistettu entisen Neuvostoliiton jättämään vaaralliseen perintöön. Uhkina mainitaan Viron 

alueella sijaitsevat Paldiskin ydinreaktori, radioaktiivisen jätteen varastointilaitos Sillamäellä, 

ampumatarvikkeet ja rakettivarastot, Neuvostoliiton tai Venäjän armeijan upottamat mahdolliset 

ympäristölle vaaralliset aineet sekä Viron kemian- ja elintarviketeollisuudessa käytetyt ja kuljetetut 

erittäin myrkylliset aineet. 159  Venäläisjoukkojen, sotilastukikohtien ja teollisuuden – eritoten 

kaivostoiminnan – jättämät ympäristöhaitat, kuten useat sadattuhannet tonnit romumetallia, olivat 

merkittävät. Välittömät ympäristöuhkat koskettavat maata huomattavasti konkreettisemmin kuin 

Suomea ja Ruotsia. Viron kansallinen ympäristöstrategia valmistui vuonna 1997, jolloin 

ympäristöuhkat alkoivat saada laajempia viitekohteita.160  

Ympäristöuhkia tarkastellessa tuntuu aineiston pohjalta nousevan jälleen kaksi teemaa: Venäjä ja 

uhkaperspektiivin laajuus. Ympäristöongelmia hallitsevat kaikissa maissa ydin- ja 

säteilyturvallisuuden puutteet, jotka liitetään Venäjään. Ruotsi erottautuu – kuten aiemminkin – 

uhkaympäristön kuvauksissaan tarkastelun laajuudella, niin sisällöllisesti kuin alueellisestikin. Mikä 

kuitenkin yhdistää ympäristöön kytkeytyviä uhkakuvia, on niiden vahva sitominen kansalliseen 

turvallisuuteen ja valtiokeskeisiin lähteisiin sen sijaan, että ympäristöongelmat olisivat itsessään uhka 

luonnolle ja elinympäristölle. Valtio säilyi ympäristöuhkien lähteenä ja kohteena, vaikka niistä 

puhuttiinkin ennen kaikkea rajattomina ja paikattomina, koko maapalloa uhkaavina vaaroina.  

 
156 Oredsson 2003 s. 340–341.  
157 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1991–1992 Viron turvallisuuspolitiikka; kanslia- ja varapääministeri Raivo 

Vareen esitelmä. Toimistopäällikkö Harry Heleniuksen raportti 28.1.1992 
158 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1993–1994 Viron puolustuksen perusteet; asiakirjaluonnos. 11.3.1993 
159 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1993–1994 Viron puolustuksen perusteet; asiakirjaluonnos. 11.3.1993 
160 Raukas, Anto: Ecological Security in Estonia: Russian Military Bases and Mining of Mineral Resources. Teoksessa 

Vares, Peeter (toim.) Estonia and the European Union: in Search of Security. Institute of International and Social 

Studies, EuroUniversity Series, International Relations. Vol 2/3. OÜ LIVRET, Tallinna 1999 s. 135 & 141. 
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     7.2. Järjestäytynyt rikollisuus   
 

Rajat ylittävän rikollisuuden rooli uhkakuvana  nousi 1990-luvulla. Järjestäytynyt rikollisuus ei ollut 

uusi ilmiö, mutta maailman pienentyessä globalisaation myötä se levisi herkemmin ja laajemmalle. 

Voittoa tavoitteleva toiminta esimerkiksi huume- ja ihmiskaupan muodossa aiheutti valtioille paineita 

laajojen seurannaisvaikutustensa kautta: yksilöiden ihmisoikeudet, terveys ja laajempi 

yhteiskunnallinen ja taloudellinen turvallisuus kietoutuivat yhteen uhkaksi, johon perinteinen lain 

koura ei voinut vastata riittävällä voimalla. Väkivalta, korruptio ja harmaan talouden verkostot 

asettivat haasteen myös talouden ja demokratian toiminnalle. Järjestäytynyt rikollisuus heikensi 

yksilöllisen turvallisuuden lisäksi yleistä lakia ja järjestystä, valtion toimintakyvyn perusteita. 

Tutkimuksen mukaan järjestäytyneen rikollisuuden kasvava uhkakuva oli osaltaan keino 

kansallisvaltion turvallisuusrakenteiden merkityksen legitimointiin kylmän sodan jälkeisellä ajalla, 

mutta 1980- ja 90-luvuilla rikollisuus myös tosiasiassa kasvoi merkittävästi.161  

Aineiston pohjalta tyypillisintä Suomelle ja Ruotsille on, että rikollisuus sijoitetaan omien rajojen 

ulkopuolelle korostamatta kuitenkaan sen uhkaavaa luonnetta. Suomen turvallisuuspoliittinen 

selonteko toteaa, että Venäjän ja Baltian maissa vakavat rikokset, erityisesti väkivaltarikollisuus ovat 

olleet nopeassa kasvussa. ”Venäjän rikollisuus ja laiton siirtolaisuus voi lisääntyessään vaikuttaa 

Suomeen. Tällä hetkellä tilanne vakaa eikä erityisiä uhkatekijöitä ole olemassa. Vain poikkeukselliset 

ja ennalta arvaamattomat tapahtumat voivat muuttaa tilannetta.” Tämän voidaan nähdä sisältävän 

kaksi elementtiä: toisaalta vakava rikollisuus liitetään yksinomaan Venäjälle, mikä lieventää uhkan 

kansainvälistä ja hahmotonta perusluonnetta ja tarjoaa tutun viitekohteen uhkan lähteeksi. Toisaalta 

taas uhkan painaminen villaisella heti painavien huomioiden jälkeen kuvastaa jälleen puhetapaa 

uhkasta, mikä ei kuitenkaan uhkaa – se on järkevää mainita, mutta ei kiinnittää liikaa huomiota sen 

turvallisuutta heikentävään luonteeseen.  

Toisin kuin Suomelle, rikollisuus on Virolle sisäinen uhka, menneen neuvostojohdon jättämä 

seurannaisilmiö. ”Lakien ja yleisen järjestyksen heikkous entisten neuvostotasavaltojen alueella ja 

osittain myös Itä-Euroopan maissa sekä väestön taloudelliset vaikeudet ovat luoneet suotuisan 

pinnan laajamittaisen järjestäytyneen rikollisuuden kehittymiselle myös Virossa. Sen laajentumista 

 
161 Giraldo, Jeanne & Trinkunas, Harold: Transnational Crime. Teoksessa Collins (toim.) 2007 s. 347–353.  
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poliittiseen terrorismiin ei voida enää sulkea pois.”162 Ulkoministeri Lennart Meri kuvailee maan 

tilaa tapansa mukaan kärkkäämmin, osoittaen sormensa itärajan taa163:  

Juuri Viron kautta tulee näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa kulkemaan etulinja Euroopan 

puolustamiseksi entisen Neuvostoliiton alueelta lähtöisin olevalta rikollisuudelta, huumeilta ja 

muilta negatiivisilta vaikutteilta. Avaamme ovemme apposen auki läntisille Itämeren 

naapureillemme, mutta emme voi enää sallia murhaajien ja ryöstäjien esteetöntä tunkeutumista 

Venäjältä. Niidenhän takia juuri rikosten määrä tasavallassa on noussut 

monikymmenkertaiseksi.  

Viro kehystää rikollisuuden Suomea selkeämmin vahvaksi uhkakuvaksi, koska sen nähdään valuvan 

Venäjältä akuuttina ongelmana ja sillä on eskaloitumispotentiaalia Viron sisällä. Rikollisuuden 

liittäminen Venäjän epävakauteen tarjoaa maalle tilaisuuden toimia puolustuslinjana idän uhkaa 

vastaan, identiteettipoliittisena väylänä profiloitua Euroopan suojelijana. Myös puutteellisen 

rajaturvallisuuden rooli on korostunut huumeiden, laittomien aseiden ja muun tavaran 

kulkeutumisessa Viron kautta länteen.164 Ensimmäiset merkit järjestäytyneiden rikollisryhmittymien 

tulosta neuvosto-Viroon näkyivät jo 80-luvun alussa, ja itsenäistymisen jälkeen vuotavan rajan yli 

maahan kulkeutui Venäjän suurista kaupungeista mafiaryhmiä. 165  Viron heikko rajaturvallisuus 

varsinkin 90-luvun alkuvuosina korosti idästä tulevan rikollisuuden merkitystä. Vastaavaa painotusta 

Suomen ei tarvinnut tehdä: tehokkaan raja- ja tullivalvonnan vuoksi tällaisen rikollisuuden vaikutus 

voitiin rakentaa ennen kaikkea Suomen ulkopuoliseksi ilmiöksi.  

Ruotsi puolestaan sijoittaa puolustusselonteossa rajat ylittävän rikollisuuden lähinnä Itämeren  

alueelle, eli laveampaan kehykseen kuin Suomi. Rajat ylittävä rikollisuus vaatii tehostettavaa 

yhteistyötä alueen turvallisuusrakenteissa ja rajavalvonnassa. Ruotsi puhuu paljon Euroopan 

institutionaalisten rakenteiden paremmasta yhteensovittamisesta, mikä ”pätee myös sotilaallisen 

sfäärin ulkopuolella, esimerkiksi pelastuspalveluissa, rannikko- ja rajavalvonnassa salakuljetusta, 

laitonta kauppaa jne. vastaan.” (Puolustusselonteko 1996) Aineistossa rikollisuuden torjunta 

mielletään kokonaisturvallisuuden osaksi, mutta sille ei anneta tarkempia toimintaväyliä, saati 

korosteta sitä uhkana – sen sijaan uhkapuhunnassa on nähtävissä eettinen korostus. Carlssonin 

hallituksen mukaan ”väkivaltaa ja rikollisuutta ei tule koskaan kohdata passiivisesti. Päinvastoin 

 
162 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1993–1994 Viron puolustuksen perusteet; asiakirjaluonnos. 11.3.1993 Tekijän 

suomentama.  
163 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1991–1992 MOS 0335 Ulkoministeri Lennart Merin haastattelu Novoje 

Vremjassa. Käännös. Laatijana Karinen 7.3.1992 
164 Viron ulkoministerin puhe Ruotsin ulkopoliittisessa instituutissa 2.3.1994 https://vm.ee/en/news/security-baltic-sea-

region-guarantee-stability-europe Haettu 10.2.2021 
165 Vares, Peeter: A Thorny Way to Security. Teoksessa Vares (toim.) 1999 s. 29–30.  

https://vm.ee/en/news/security-baltic-sea-region-guarantee-stability-europe
https://vm.ee/en/news/security-baltic-sea-region-guarantee-stability-europe
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kaikkien lisääntyneiden väkivallan merkkien on johdettava vahvempaan vastareaktioon. Meidän on 

oltava selkeitä, sanottava, mikä on oikein ja väärin, mikä on sallittua ja kiellettyä.”166  

Yhdessä järjestäytyneen rikollisuuden kasvun kanssa uhkakuvana alkoi 90-luvulla nousta terrorismi, 

eritoten terroristiryhmittymien toiminnan yhteys rikolliseen rahaan ja operatiiviseen toimintaan.167 

Varsinaisesta terrorismin huipusta kansallisen turvallisuuden uhkana voidaan puhua vasta 2000-

luvun alussa, kun isku Yhdysvaltoihin 11.9.2001 toi radikaalit ryhmittymät pysyvästi keskusteluun 

ja turvallisuusstrategioihin. Aineistossa on kuitenkin nähtävissä jo vilahduksia terrorismin 

painoarvon lisääntymisestä, vaikka ne jäävätkin lähinnä maininnoiksi: Ruotsin mukaan 

terroristijärjestöjen ja ääriliikkeiden muodostamat uhkat yhteiskunnalle ovat pysyviä, mutta 

toimijoiden käyttäytymisessä ja resursseissa voi tapahtua muutoksia. (puolustusselonteko 1996) 

Myös Viron puolustushahmotelmassa168 esitetään terrorismin uhka, ja Suomi mainitsee sen yhtenä 

maailmassa näkyvänä väkivallan muotona. (turvallisuuspoliittinen selonteko 1995)  

Globalisaatio yhdessä kylmän sodan uusien turvallisuusmääritteiden kanssa asettivat valtioille 

haasteen etsiä hallinnan keinoja uusiin uhkakuviin. ”Maailman sanotaan koostuvan virroista ja 

verkostoista, joita valtiot eivät enää pysty hallitsemaan. Valtio on vastannut tähän alkamalla etsiä 

rikollisuutta ja turvattomuutta uusista paikoista”, Marke Hirvonen kuvailee globalisaation vaikutusta 

uhkakuviin.169  Rikollisuus turvallistetaan Suomessa, Ruotsissa ja Virossa uusissa mittasuhteissa, 

joissa korostuu kansainvälinen, rajat ylittävä toimintamalli. Ongelman rakentaminen laajaksi, 

turvattomuutta tuottavaksi ilmiöksi, johon vastaaminen riippuu yhteistyöstä, mahdollistaa uhkan 

käsittelyn yhteisvastuullisesti eri instituutioissa. Yhteiskuntien sisälle rikollisuuden uhkaa ei 

paikallisteta kuin Viron toimesta. Kun uhkan lähteeksi nimetään entinen Neuvostoliitto, hillitään 

rikollisuuden virtojen ja verkostojen luonnehtimaa, kaikkialla ja samaan aikaan ei missään olevaa 

epämääräistä luonnetta. Tämä konnotaatio palvelee myös erityisesti Viron identiteettipoliittista 

projektia, erottautumista idästä.  

 

 

 

 
166 UM 18.50 Ruotsin ulkopolitiikka 1995 vol. 2 TUK 0449 Ruotsin hallituksen politiikka; hallitusjulistuksen 3.10.1995 

ulkopolitiikkaa koskeva osuus. Liite 5.10.1995. Tekijän suomentama.  
167 Giraldo & Trinkunas 2007 s. 360 
168 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1993–1994 Viron puolustuksen perusteet; asiakirjaluonnos. 11.3.1993 
169 Hirvonen, Marke: Huumeet, ”pehmeät” uhkat ja sisäinen turvallisuus Euroopan unionissa. Teoksessa Kerttunen 2007 

s. 164 
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     7.3. Pakolaisongelma  
  

Väestöliikkeet ja pakolaisvirrat nousivat uudelle tasolle 90-luvulla alueellisten konfliktien 

pakottaessa siviiliväestön liikkeelle. Jugoslavian hajoamissodat toivat eri etnistaustaisia, väkivaltaa 

pakenevia ihmisiä kaikkialle Eurooppaan. Somalian sisällissota toi Suomeen ja Ruotsiin paljon 

pakolaisia, ensin Neuvostoliiton kautta. Turvapaikanhakijoiden virta oli ennätyksellisen suuri, mikä 

herätti keskustelua poliittisissa ympyröissä. Heti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen eläteltiin 

kauhukuvia idästä suuntautuvasta massiivisesta pakolaisvyörystä, mutta todellisuus osoittautui 

nopeasti pelkoja lievemmäksi. 170  Kehitys ei kuitenkaan poistanut Venäjän epävakaan tilanteen 

nostattamaa uhkakuvaa laittomista pakolaisvirroista.  

Laittoman siirtolaisuuden muodostama uhkakuva seuraa aineistossa rikollisuuden kehystämisen 

linjaa: se kulkeutuu idästä länteen. Suomi puhuu selonteossa ”laajamittaisesta pakolaisongelmasta”, 

joka liitetään lähialueiden kriiseihin ja eritoten Venäjään. Venäjän laaja sisäinen siirtolaisuus 

Neuvostoliiton hajottua lisää yhteiskunnallisia paineita, ja ”koska Venäjällä ei ole valmiuksia hallita 

ongelmaa, Suomeen ja muihin Pohjoismaihin suuntautuu laitonta siirtolaisuutta lähinnä Baltian 

maiden kautta.” 171  Uhkakuvakehystämisen kaava on kirkas. Ulkoasianvaliokunta toteaa, että 

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ei ole syntynyt hallitsematonta muuttoa, mutta Venäjällä on hyvin 

paljon ns. kolmansien maiden pakolaisia, joiden arvellaan pyrkivän läntiseen Eurooppaan. Suuri 

elintasokuilu lisää muuttopaineita.172  

Myös Viro nostaa uhkakuvana laittoman maahanmuuton, joka suuntautuu Venäjältä Baltiaan 

konfliktien, nälänhädän ja epidemioiden vuoksi, siis yleisen sekasorron myötä. Erityisenä huolena on 

Pietarin seutu, joka maantieteellisen läheisyytensä vuoksi voi tuoda Viroon miljoonien ihmisten 

pakolaisvirran.173  Virolle luovat paineita sen tiukkojen kansalaisuus- ja kielilakien saama vahva 

kritiikki, jota vastaan maa pyrkii puolustautumaan. ”Venäjän diplomaattinen koneisto on onnistunut 

luomaan virheellistä kuvaa ihmisoikeusongelmista ja venäläisten syrjimisestä - - Virossa on 

rauhanomainen perinne ja vähemmistöjä kunnioitetaan. Ei ole yhtään tapausta, että venäläisiä olisi 

pahoinpidelty, haavoitettu tai hirtetty.”174 Viro pyrkii näin vakuuttelemaan kansainvälistä yhteisöä 

tähyilemänsä EU-jäsenyyden motivoimana, jonka toteutuminen ei salli avoimia vähemmistökiistoja. 

 
170 Tarkka 2015 s. 30–31.  
171 Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 1995.  
172 UM 18.40 Hallituksen ulkopoliittiset selonteot eduskunnalle 1995 vol. 4 Ulkoasianvaliokunnan mietintö 12/1995. 
173 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1993–1994 Viron puolustuksen perusteet; asiakirjaluonnos. 11.3.1993 
174 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1993–1994 OSLO 171 Baltian maiden ja erityisesti Viron puolustus-, turvallisuus- 

ja ulkopolitiikka: Viron puolustusministeri Hain Rebas Norjassa. Niiniojan raportti 30.4.1993 
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Venäjältä tuleva pakolaisvirta on huolenaiheena, mutta maan jo olemassa olevan suuren 

venäläisvähemmistön aseman vakiintumattomuus ja poliittinen kiistanalaisuus on uhka maan 

asettamille jäsenyystavoitteille.  

Venäjän sisäisen tilanteen lisäksi uhkakuva saa pontta alueellisista, valtioiden sisäisistä konflikteista, 

jotka heijastuvat ympäristöönsä hallitsemattomina väestöliikkeinä. Aseellisten konfliktien ja 

selkkausten yhteydessä toistellaan niin Suomen kuin Ruotsinkin hallinnon piirissä seurauksena 

olevan pakolaisaalto tai pakolaisvirta lähialueelle, mikä korostaa ihmisten kulun hallitsematonta 

luonnetta. Hallitukset esittävät pakolaisvirrat osana konflikteja, niiden seurannaisilmiönä. ”Toisaalta 

Ruotsin turvallisuutta uhkaavat uudella tavalla myös Euroopassa lisääntyneiden paikallisten ja 

alueellisten konfliktien seurausilmiöt, kuten ympäristökatastrofit ja pakolaisvirrat.” 175  Suomen 

ulkoasiainvaliokunta arvioi kriisien vaikutuksia näin176:  

Sodat ja sisäiset selkkaukset sekä epävakaat olot ovat luoneet myös Eurooppaan laajamittaisen 

pakolais- ja siirtolaisongelman. Pakolaisten ja siirtolaisten virrasta on Suomeen kohdistunut 

kuitenkin vain murto-osa. – – Pidemmällä aikavälillä myös maailman väestönkasvuun ja muihin 

kriiseihin liittyvät väestöliikkeet saattavat moninkertaistaa Eurooppaan ja Suomeen pyrkivien 

ihmisten määrän. Suomella oltava jatkuvasti riittävä valmius myös pakolaisten 

vastaanottamiseen. Valiokunnan mielestä Suomen pakolaispolitiikan ongelmana on 

kokonaisvaltaisen poliittisen ohjelman puuttuminen. 

Tämä huomio Suomen pakolaispolitiikasta kuvastaa 90-luvun pakolaistilanteen laajentunutta  

skaalaa, jonka hallintakeinot olivat vielä kehittymättömät. Vuonna 1995 sisäministeriö asetti vihdoin 

komitean tekemään hallitukselle ohjelman valtion maahanmuuttopolitiikan päälinjauksista177, kun 

taas Ruotsissa Riksdag oli päättänyt maahanmuuttopolitiikan yleisistä suuntaviivoista jo vuonna 

1975. Niissä korostuivat tasa-arvon, valinnanvapauden ja yhteistyön iskusanat.178 Sekä Suomessa että 

Ruotsissa jouduttiin määrittelemään suomalaisuutta ja ruotsalaisuutta suhteessa vieraisiin toisiin, 

joiden muodostamaa uhkaa vauhditti 90-luvun alkupuolella syvä talouslama. Muukalaispelko ja 

rasismi nostivat päätään. Ruotsissa pyrittiin sopeuttamaan kansalaisia ja maahanmuuttajia toisiinsa 

muuttamalla kulttuuriin kytkeytyvää tasa-arvon käsitettä. 179  Monikulttuurisuuden kietominen 

 
175 UM 18.50 Ruotsin ulkopolitiikka 1995 vol. 2 TUK 0464 Hallituksen esitys uudeksi puolustuspäätökseksi 1997–

2001. S. Halisen raportti 17.10.1995 
176 UM 18.40 Hallituksen ulkopoliittiset selonteot eduskunnalle 1995 vol. 4 Ulkoasianvaliokunnan mietintö 12/1995. 
177 Välimäki, Matti: Kylmän sodan ajasta eurooppalaiseen päätöksentekoon: kansainvälistä suojelua hakevia ihmisiä 

koskeva politiikka ja lainsäädäntö 1973–2015. Teoksessa Lyytinen, Eveliina (toim.) Turvapaikanhaku ja pakolaisuus 

Suomessa. Siirtolaisinstituutti, tutkimus 2 Painosalama Oy, Turku 2019 s. 48 https://siirtolaisuusinstituutti.fi/wp-

content/uploads/2019/12/t-02-isbn-978-952-7167-60-1-turvapaikanhaku-ja-pakolaisuus-suomessa.pdf Haettu 11.2.2021 
178 Oredsson 2003 s. 169–170.  
179 Blanc-Noel, Nathalie: Resolving the Dilemma between Equality and Liberty: The Swedish Political System. Eastern 

Journal of European Studies vol. 4:1. 06/2013 s. 37  

https://siirtolaisuusinstituutti.fi/wp-content/uploads/2019/12/t-02-isbn-978-952-7167-60-1-turvapaikanhaku-ja-pakolaisuus-suomessa.pdf
https://siirtolaisuusinstituutti.fi/wp-content/uploads/2019/12/t-02-isbn-978-952-7167-60-1-turvapaikanhaku-ja-pakolaisuus-suomessa.pdf
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demokratiaan ja ihmisoikeuksiin kertoo meneillään olevasta ideologisesta prosessista, jossa 

perinteistä ruotsalaista kansankotia muovataan Carlssonin hallituksen toimesta monimuotoisuuden 

suuntaan180:  

Sanottakoon niin, että se kuuluu koko maassamme: Ruotsin kansalaisten valitsemista 

edustajista koostuvat valtiopäivänne ei tule koskaan suvaitsemaan sitä, että syrjintä, 

muukalaisviha ja rasismi saavat jalansijaa maassamme. Emme poikkea tuumaakaan tuosta 

kannasta. Koko Ruotsin on mobilisoiduttava ristiriitojen vähentämiseksi ihmisten välillä, jotka 

tulevat eri kulttuureista ja maista. – – Vastuu tästä on jokaisella meistä, jotka uskomme 

demokratian ytimeen – kaikkien ihmisten yhtäläiseen arvoon ja loukkaamattomuuteen. Ruotsin 

on oltava turvapaikka paossa oleville ihmisille, joilla vahva tarve suojeluun. Pakolaispolitiikan 

on tarjottava lisää avun mahdollisuuksia lähialueella ja pitkällä aikavälillä siihen, ettei uusia 

pakolaiskriisejä tapahdu.  

Lainaus kuvastaa 90-luvun yhteiskunnallisessa keskustelussa käytyä uhkakuvapolitiikkaa, jossa 

keskiössä olivat vieraan muukalaisen muodostama uhka ja sen kehystämisen muodot. Suomi, Ruotsi 

ja Viro pyrkivät muovaamaan suhtautumistaan pakolaisiin ja vähemmistöihin läntisen 

ihmisoikeusdiskurssin mukaisiksi. Asenteita muuttamalla vaikutetaan myös uhkakuvan 

intensiteettiin: yhteiskunnan ja kansalaisten moraalisen vastuun sitominen ihmisarvon suojeluun on 

tehokas tapa toiseuden käsittelyyn länsimaisten normien mukaisella tavalla. Venäjä näyttelee 

kuitenkin jälleen tuttua pääosaa uhkakuvan lähteenä Suomelle ja Virolle: maat ovat erityisen 

huolissaan Venäjältä kulkeutuvista ihmismassoista. Suomi kuitenkin kehystää pakolaisuhan Ruotsin 

tapaan alueellisten kriisien heijastumaksi. Viron rajaturvallisuuden heikkous ja venäläisvähemmistön 

integrointiin ja vähemmistöpolitiikkaan liittyvä vakiintumattomuus korostuvat. 

 

 

 

 

 

 

 
180 UM 18.50 Ruotsin ulkopolitiikka 1995 vol. 2 TUK 0449 Ruotsin hallituksen politiikka; hallitusjulistuksen 3.10.1995 

ulkopolitiikkaa koskeva osuus. Liite 5.10.1995 Tekijän suomentama. 
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8. Uhkakuvien tulkintaa  
 

Tässä luvussa luodaan syvempi uhkakuvateoreettinen katsaus esitettyjen uhkien luonteeseen ja 

havaittuihin merkityseroihin. Kartoitan historian, viholliskuvien, identiteettipolitiikan, poliittisen 

kulttuurin ja rationaalisen toiminnan vaikutusta valtioiden uhka-arvioihin. Taustalla on arvoja, 

omaksuttuja normirakenteita, tarkoituksenmukaisia intressejä ja vakiintuneita toimintatapoja. Pyrin 

näin vastaamaan kolmanteen tutkimuskysymykseeni, ”miksi esitetyt uhkakuvat on nostettu valtioiden 

turvallisuuden piiriin, ja mitä tämä kertoo niiden turvallisuuskäsityksistä?” 

 

     8.1. Historian merkitys uhkakuvan synnyssä  
 

Menneiden kokemusten läheinen yhteys turvallisuuspolitiikkaan on yleisesti hyvin ymmärretty 

seikka, kun tarkastellaan historiallisia ”painolasteja”. Usein keskiöön nousevat kansalliset traumat ja 

menneisyyden taakat – kokemukset ja tapahtumat, jotka ovat jättäneet kansakuntaan muistijäljen tai 

sukupolvikokemuksena eteenpäin siirretyn ajattelumallin. Tämä on usein tiedostamaton, yksilön ja 

kollektiivin uhka-ajatteluun iskostunut tapa rakentaa itseä suhteessa ympäröivään maailmaan. Nämä 

muistijäljet kannattelevat mennyttä uhkakuvaa nykyhetkeen. Toisaalta historiaa myös käytetään 

tietoisesti uhkakuvien oikeuttamisessa: jatkuvuuden etsintä, uhkan pitkien juurten korostaminen 

toimii usein sen uskottavuutta tehostavana. Historia onkin erinomainen väline uhkan legitimointiin ja 

painoarvon lisäämiseen. Aineistossa historiaa käytetään eritoten Venäjän-uhkan kuvauksissa ja 

identiteetinrakennuksessa, jotka kytkeytyvät saumattomasti toisiinsa. Tässä alaluvussa keskitytään 

Venäjään historiallisena uhkana erityisesti 1900-luvulla.  

Suomen 1900-luvun historiassa on Neuvostoliitto tai Venäjä läsnä tavalla tai toisella kansallisissa 

muistoissa: itsenäistyminen ja sen jälkeinen verinen sisällissota, talvi- ja jatkosota sekä kylmän sodan 

kokemukset, aina Suomen EU-jäsenyyteen tammikuussa 1995. Kontrastina Timo Vihavainen ja 

Heikki Luostarinen kuvaavat suomalaisten ja venäläisten yhteyksiä tsaarin vallan aikana 1800-luvulla 

melko kitkattomiksi: erillisyys, kontaktien vähäisyys ja konfliktien harvuus kuvastavat aikaa ennen 

vuosisadan vaihdetta.181 Vihamielisyys Venäjän hallintokoneistoa kohtaan kasvoi toki sortovuosien 

myötä, mutta järjestelmällistä, kansaan kohdistuvaa venäläisvihaa alettiin harjoittaa sisällissodassa ja 

sen jättämän trauman yli pääsemisessä. Varsinaisen kansallisen Venäjän-pelon synty ja kiivain käyttö 

 
181 Vihavainen 2013 s. 181; Luostarinen, Heikki: Perivihollinen. Suomen oikeistolehdistön Neuvostoliittoa koskeva 

viholliskuva sodassa 1941–44: tausta ja sisältö. Vastapaino, Tampere 1986 s. 100  
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propagandassa onkin tutkimuksessa paikallistettu kansalaissodan vuosiin, jolloin Venäjän-vihasta 

alkoi muovautua ohjelmallinen osa syntyvää valkoista Suomea.182 

Talvisodan kokemus äkillisestä hyökkäyksestä, ylivoimaisesta vihollisesta ja itsenäisestä 

selviytymiskamppailusta iskosti suomalaiseen mentaliteettiin ajatuksen uhkasta, jota vastaan on 

oltava aina riittävä ja uskottava puolustuskyky. Sota-aikojen yksinolon kokemus183 näkyy aineistossa 

itsenäisen puolustuskyvyn jatkuvassa korostuksessa. Muistijälki ilmenee selkeästi alueellisen 

puolustuksen pitkäaikaisessa doktriinissa ja siinä, että Suomi ei muiden Euroopan valtioiden tapaan 

vähentänyt puolustusmenojaan 90-luvulla, kun suursodan uhka väistyi. Historian opetus piti 

aktiivisesti elossa geopolitiikan ja historian ensisijaisuutta Suomen turvallisuuden määrittämisessä. 

Hallitus toteaa selonteossaan, että ”Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on sopeutunut hallitusti 

kylmän sodan päättymiseen ja sen jälkeiseen murrokseen nojautumalla historian ja geopolitiikan 

opetuksiin ja tarttumalla muutoksen tarjoamiin mahdollisuuksiin” ja että ”geopolitiikka määrää 

Suomen turvallisuuden reunaehdot”. (1995) Suomen kuvataan oppineen, että sen maanpuolustuksen 

ja ulkopolitiikan on oltava kunnossa. Uhkaympäristö kiinnittyy näin edelleen maantieteeseen ja 

opittuihin toimintamalleihin. Tämä puolestaan juontaa juurensa kylmän sodan Paasikiven-Kekkosen 

linjan rautaiseen oppiin Neuvostoliiton legitiimeistä intresseistä Suomen suunnalla. Realismi hallitsi 

kylmän sodan vuosikymmenten turvallisuusajattelua – maantiede ja siten Neuvostoliiton naapuruus 

otettiin lähtökohdaksi, josta ei poikettu. Suomettuminen oli sopeutumispolitiikkaa Neuvostoliiton 

valta-asemaan, tiukka puolueettomuudessa pitäytyminen toimintakyvyn varmistamista.  

Suomen 1900-luvun kokemukset Venäjän-uhkasta poikkeavat olennaisesti Ruotsista. Ruotsin 

onnistui pysytellä eurooppalaisten suursotien ulkopuolella aina vuodesta 1814 saakka taitavan, 

olosuhteiden mukaan liukuvan puolueettomuuspolitiikan kautta. 184  Ruotsin aktiivinen 

puolueettomuuspolitiikka ei ollut Suomen tapaan puristuksissa Neuvostoliiton vaikutusvyöhykkeellä. 

Salaisia turvatakuita, yhteyksiä länteen pidettiin yllä – luotettiin siihen, että tiukan paikan koittaessa 

Nato ulottaisi aseensa myös Ruotsiin. Itseasiassa vuoden 1968 puolustuspäätös totesi maan olevan 

ydinsateenvarjon alla.185 Toisin kuin Suomi, Ruotsi pystyi edullisen asetelmansa kautta luottamaan 

läntiseen apuun ilman virallista liittoutumistakin, mikä on räikeä ero Suomen yksin pärjäämisen 

 
182 Karemaa, Outi: Vihollisia, vainoojia, syöpäläisiä. Venäläisviha Suomessa 1917–1923. Suomen Historiallinen Seura. 

Hakapaino Oy, Helsinki 1998 s. 196–197. Olen käsitellyt venäläisvihan ilmenemistä tähän tapaan 

kandidaatintutkielmassani Viholliskuva Suomen Sotilas -lehdessä vuonna 1918. (2018) 
183 Nokkala 2001 s. 198   
184 Wahlbäck, Krister: Jättiläisen henkäys: Suomen-kysymys Ruotsin politiikassa 1809–2009. Kustannusosakeyhtiö 

Siltala, Helsinki 2020. s. 17–18. Suomentanut Heikki Eskelinen. Alkuteos Jättens andedräkt: Finlandsfrågan i Svensk 

Politik 1809–2009.  
185 Oredsson 2003 s. 181  
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mentaliteettiin. Tämä selittää nähdäkseni osaltaan sitä, Ruotsi oli 90-luvulla valmiimpi ajamaan 

aluepuolustustaan alas. Venäjän suorasta sotilaallisesta hyökkäysuhkasta oltiin valmiimpia 

luopumaan paitsi reaalipoliittisten olosuhteiden muututtua, myös koska Ruotsin ei ollut historiassaan 

tarvinnut nojata rautaiseen maantieteen painotukseen tai lujaan, puolustukselliseen sotilasoppiin. 

Ruotsin sotilasdoktriini on ollut osittain myös hyökkäyksellinen. Turvallisuuspolitiikalla on ollut tilaa 

hengittää.  

Vaikka kylmän sodan aikana Suomi, Baltia ja Puola muodostivat puskurivyöhykkeen Venäjää 

vastaan, ei tämä vähentänyt uhkakuvan intensiteettiä 1900-luvulla.  Vuosisatojen ajan iskostunut 

käsitys imperialistisesta Venäjästä sai seurakseen maailmanvallankumouksen kauhukuvan 

kommunismin muodossa – kommunismin pelko oli jopa niin vahva, että se jätti Oredssonin tulkinnan 

mukaan natsismin alleen.186 Historiakokemus Venäjästä 1900-luvulla ei ollut Suomen tapaan suora 

sotien ja Neuvostoliiton vaikutuspiirissä sinnittelyn kautta, mutta silti eläväinen ja vahva. Venäjän 

uhkaa ei kuopattu 90-luvulle tultaessa. Se heijastuu aineistossa pessimistisyyteenä Venäjän 

muutosvoimia kohtaan, ja toisaalta historiasta tuttu ulkopoliittinen liikkumavara on omaksuttu tapaan 

ilmaista nuo epäluulot ajoittain purevastikin.  

Virolla ei ole ollut historiassaan puolueettomuuspolitiikan keinoa pujotella suurvaltojen välissä. Sen 

”historiallinen kohtalo” liitetään aineistossa lähes aina traagiseen menneisyyteen valloitettuna maana. 

”Viron valtion geopoliittinen asema sitoo ja seuraa Viron valtion historiallista kohtaloa, jonka takia 

Viro on osa idän ja lännen välistä siltaa. Vuosisatojen ajan maata on käytetty toistuvasti vahvempien 

naapurimaiden laajentumisen lähteenä”, puolustushahmotelmassa pohjustetaan maan asemaa.187 

Aineistossa toistuvat miehitysaikojen haava ja toimijuuden puutteen jättämä jälki maan historiassa. 

Siim Kallas kertaa tärkeimpiä poliittisia keinoja Viron turvallisuuden takaamiseksi – demokratiaa, 

monipuoluejärjestelmää ja kansalle vastuussa olevaa hallintoa. Sitten hän toteaa188:  

– – kaikki tämä takaa, että valtiota ei ole mahdollista kuristaa poliittisin keinoin, niin kuten 

toimivat Hitler ja Stalin ennen toista maailmansotaa Itävallan, Tšekkoslovakian ja Baltian 

maiden kanssa. Kukapa tietäisi, jos Virossa olisi toiminut edellä mainittu demokraattinen 

koneisto vuonna 1939, miten olisi silloin käynyt ”tukikohtasopimukselle”? Ja Viron kansan 

kohtalolle?  

 
186 Oredsson 2003 s. 325 
187 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1993–1994 Viron puolustuksen perusteet: asiakirjaluonnos. 11.3.1993. Tekijän 

suomentama.  
188 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1995–1996 TAL 423 Siim Kallasin puheen ulkopoliittinen osa. Suulähettiläs 

Kaurinkosken välittämä käännös 27.10.1995. 
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Virolle muistijälki Neuvostoliitosta on tuore ja syvältä viiltävä. Tarton rauhan jälkeinen tasavallan 

aika jäi lyhyeksi, kun natsi-Saksa ja sitten neuvostotankit vyöryivät maahan. Miehitysaika ja 

venäläistäminen muodostivat vahvan sukupolvikokemuksen, joka jäi elämään Neuvostoliiton 

hajottua. Onkin ilmeistä, että tämä todellisuus elää vahvana venäläisenä uhkakuvana poliittisen 

johdon mielissä. Suomi ja Viro joutuivat 1900-luvulla molemmat hyökkäyksen alaisiksi, mutta vain 

jälkimmäinen miehitettiin. Lisäksi kylmän sodan kokemukset olivat hyvin erilaisia: Viron koko 

todellisuuskäsitys joutui alisteiseksi Neuvostoliiton maailmankatsomukselle. Kokemus synnytti 

uhrin arven, joka sai lisäpontta pitkästä historiasta suurempien valtojen valtapolitiikan kohteena. 

Suomi säilytti mahdollisuuden sopeutua ja hoitaa ulkopolitiikkaansa puolueettomuuspolitiikan 

antamissa rajoissa, vaikka se olikin kahlittu YYA-sopimukseen.   

Kun tarkastellaan tällä tavoin valtioiden 1900-luvun historiaa ja Venäjän-uhkan jatkumoa, voidaan 

päätellä, että kylmän sodan loppu ei ollut tässä mielessä terävä katkos menneisyyteen. Geopoliittisten 

realiteettien muutos ei automaattisesti sysännyt Venäjää uhka-arvioissa sivummalle. Suomen 

puolustuspolitiikan ydin, vahva aluepuolustus Venäjän varalta, säilyi lujana. Ruotsi reagoi 

muutokseen suuntaamalla turvallisuuspolitiikkansa erityisesti kansainvälisille vesille ja 

kriisinhallintaan, mutta uhkakuva arvaamattomasta Venäjästä oli sivuuttamaton. Virossa 90-luvun 

turvallisuuspolitiikkaa tarkasteltiin Suomen tapaan lähihistorian ja geopolitiikan otteessa. 

Historiakokemus ei kuitenkaan yksin voi selittää Venäjän-uhkan pysyvyyttä. Muistot ja traumat 

ohjaavat psyykkistä, identiteettiin ja kansakunnan omakuvaan kytkeytyvää prosessia, jossa ulkoinen 

vihollinen on tarpeellinen, jopa välttämätön. Vihollisuutta voi käyttää uhkan perusteena – 

historiallinen vihollinen puhaltaa vanhaan uhkakuvaan uutta henkeä, toisinaan tekohengitystä, jotta 

sillä operoimista voidaan jatkaa olosuhdemuutoksista riippumatta.  

  

     8.2. Viholliskuva – institutionalisoitunut uhkakuva?  
 

Historiakokemusten vahvistamalla venäläisuhalla on hedelmällinen maaperä kansallisissa 

omakuvissa. Voidaan myös puhua pidemmälle menneisyyteen ulottuvista, sitkeistä ja kansallisiin 

omakuviin iskostuneista viholliskuvista. Viholliskuva on käsitteenä ja sisällöltään vaihteleva ja 

tulkinnanvarainen. Tässä se määritellään ryhmän uskomukseksi, jonka mukaan sen turvallisuus ja 

perustavanlaatuiset arvot ovat suoraan toisen ryhmän osoittaman vakavan uhan alla. Väkivallan ja 

tuhon mahdollisuus, jatkuvan selviytymiskamppailun keskeisyys liittyy vihollisuuden tematiikan 
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ytimeen.189 Kognitiivinen käsitys rajanvedosta itsen ja selkeästi erottuvan toisen välillä linkittyy 

identiteetinrakentamiseen. Vastapoolin luominen omakuvalle tiivistää ryhmän koheesiota, antaa 

yhteisen vihollisen, johon sisällyttää ei-haluttavia ominaispiirteitä. Stereotypiat ja negatiiviset 

luonnehdinnat ovat pitkäikäisiä keinoja tehdä eroa itsen ja toisen välille. Erityisesti venäläisiin 

kohdistunutta viholliskuvaa tutkineen Heikki Luostarisen mukaan viholliskuva voi toimia erityisen 

tärkeänä identiteetinrakennuskeinona nuorelle valtiolle. 190  Venäläisuhkan korostuminen Suomen 

itsenäistymisen ja Viron jälleenitsenäistymisen jälkeen tukee tätä näkemystä.  

Suomelle, Ruotsille ja Virolle keskeinen yhteinen vihollinen on ollut kiistatta Venäjä. Tämän 

ilmaisutavoissa näkyy eroja, joita voidaan selittää osaksi edellä mainituilla historiakokemuksilla. 

Menemättä liian kauaksi menneisyyteen, on huomioitava myös Venäjän-pelon laajempi 

(keski)eurooppalainen ulottuvuus. Venäjä on aina ollut Euroopan toinen. Aikoinaan ortodoksinen, 

itämainen ja vieras Venäjä oli katolisen Länsi-Euroopan uteliaisuuden ja epäluulojen tuottavin lähde. 

Kari Tarkiaisen tutkimuksen mukaan venäläisvihan alkuajat Ruotsin ja Baltian alueilla liittyivät 

Moskovan valtakunnan tunkeutumiseen länteen, joka murskasi vanhan, ”länsimaisempana” pidetyn 

Novgorodin. Tarkiainen pitää itseasiassa venäläisvihan alkupaikkana Liivinmaata, nykyisen Baltian 

aluetta. Uhatussa ritarikunnassa lietsottiin venäläisvastaista propagandaa, pyrkimyksenä herättää 

myötätuntoa katolisessa lännessä ”ristin vihollisia”, ortodokseja kohtaan.191  

Tarkiaisen jäljittämällä vuosisatojen aikaisella vastakkainasettelulla on myös paljon konkreettista 

perustaa. Viron historiaa on sävyttänyt jatkuva itäisen ja vuoroin läntisen uhkan ja miehitysten kierre, 

jättäen maahan pitkäaikaisen väliinputoajan ja aggression kohteen roolin. Suomi puolestaan ajautui 

jatkuvasti Ruotsin valtakunnan vanavedessä sotiin Venäjää ja sen eri historiallisia muotoja vastaan, 

joista viiltävimpien kokemuksien joukossa eli isonvihan aika. Suomea ja Viroa on yhdistänyt 

eräänlainen lännen ja idän välisten konfrontaatioiden värittämä epävarmuus, jatkuvan paineen alla 

olevan raja-alueen mentaliteetti. Maantieteellinen sijainti on ollut otollinen suureen itäiseen naapuriin 

kohdistuvan viholliskuvan muovautumiseen. Ruotsi sen sijaan on välttynyt tällaiselta ristituleen 

jäämiseltä omassa historiassaan. Maa nautti suurvalta-asemastaan 1600-luvulla.  Keskeisimmät sodat 

käytiin vuosisatojen ajan (Tanskan ohella) Venäjää vastaan. Uskonsodat värittivät 

vastakkainasettelua. Venäjän vihollisuus on Ruotsissakin pitkäjuurinen puu, vaikka kokemus itäisestä 

 
189 Luostarinen, Heikki: Finnish Russophobia: The Story of an Enemy Image. Journal of Peace Research vol. 26, nro 2. 

Toukokuu 1989. Sage Publications. s. 125. Olen määritellyt viholliskuvan sisältöä tähän tapaan 

kandidaatintutkielmassani Viholliskuva Suomen Sotilas -lehdessä vuonna 1918. (2018) 
190 Luostarinen 1989 s. 127 
191 Tarkiainen, Kari: Se vanha vainooja. Käsitykset itäisestä naapurista Iivana Julmasta Pietari Suureen. Suomen 

historiallinen seura. Historiallisia Tutkimuksia 132. Helsinki 1986 s. 16–18 & 31–33.  
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toisesta on ollut hyvin erilainen. Maalla on suurvaltahistoriansa vuoksi ollut voimavaroja ja 

maantieteellinen etu vihollisen kohtaamiseen.  

Aineiston perusteella Ruotsin ja Suomen Venäjän-puheessa vihollisuuden selkeimmät elementit, 

kuten kansalliset stereotypiat on karsittu pois, mutta jäljellä on vahva epäluulo ja pyrkimys Venäjän 

saattamiseksi eurooppalaisten normien piiriin – ystävät on pidettävä lähellä, mutta viholliset vielä 

lähempänä. Yhteistyö ja naapuruustematiikka auttavat uhkakuvan hallinnassa: vihollisesta riisutaan 

toiseuden elementtejä, kun se tuodaan lähemmäksi itseä eli länsimaista omakuvaa. Tästä poiketen 

vihollisen läheisyys, oman kansallisen identiteetin menetys ja historiallinen trauma ylläpitävät 

Virossa vahvaretorista viholliskuvaa vielä 90-luvulla, erityisesti ennen vuosikymmenen puolenvälin 

uutta ”positiivisen kanssakäymisen” suuntausta. Viron kansakuntaa uudelleenrakentavan 

restauraatiohallituksen pääministeri Mart Laar kuvaa Venäjää sangen kärkkäästi, omaksuen myös 

normatiivisen kasvattajan roolin192:  

On vaarallista luonnehtia Venäjää terapian tarpeessa olevaksi potilaaksi, joka ei tarvitsisi 

shokkihoitoa tilanteensa parantamiseksi. Kaikkein huonointa on asennoitua Venäjään vapaan 

kasvatuksen metodein, eli kuten pahantapaiseen lapseen, jota ei saisi moittia eikä kasvattaa 

yhteiskuntakelpoiseksi. Venäjän asema voi parantua vain totuttamalla sen väestö todelliseen 

työntekoon ja näkemään kehityksen oman työnsä tuloksena. Johtavien teollisuusmaiden tulisi 

Venäjän politiikassaan ottaa paremmin huomioon Venäjän naapurimaiden näkemykset ja 

kokemukset. 

Puheenparressa näkyy myös perinteinen neuvostoihmiseen liitetty elementti, laiskuuden ja 

passiivisuuden aura, laumasieluisuus. Aineistosta ilmenee, että uhkaa kuvataan usein 

kulttuurieroihin, idän ja lännen vastakkainasetteluun liittyvillä ilmauksilla ja stereotypioiden keinoin. 

Tätä selittää virolaisten politiikkojen vahva sukupolvikokemus ja tarve viholliskuvan ahkeraan 

käyttöön. Presidentti Lennart Meri kuvaa: ”Sotilaat Natossa, Pentagonissa ja Saksassa ajattelevat 

samantapaisesti. Sotilaat näkevät turvallisuustyhjiön. Turvallisuustyhjiö on suurimmillaan siellä, 

missä Euroopan kulttuurialue päättyy ja bysanttinen kulttuuri alkaa.”193 Hän myös viittaa Venäjän 

tilanteeseen varsin synkin mielikuvin: ”Länsi vähättelee vaaroja, jotka johtuvat talonpoikaiston 

 
192 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1993–1994 FRA 005 Viron asema; pääministeri Laarin näkemyksiä. Fagernäsin 

muistio Mart Laarin esitelmästä 1.2.1994  
193 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1993–1994 BONB 093 Presidentti Lennart Meri Bonnissa; päivälliskeskustelussa 

esitettyjä arvioita Venäjän tilanteesta, turvallisuudesta, Viron Venäjän-suhteista ja Viron tilanteesta. Suurlähettiläs Kai 

Heleniuksen muistio 26.10.1993 
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tuhoamisesta Venäjällä. Me tiedämme joukkonälänhädän ja kannibalismin ilmenemisestä, mutta ei 

tiedetä, mitä muuta siellä voi vielä tapahtua.”194  

Ajan kuluessa uhkakuvat voivat jäädä elämään omaa elämäänsä, vaikka niiden perusta muuttuisikin: 

kun on pitkään pidetty kiinni tietystä toimintamallista, vihollisuuden käytöstä tai varautumisen 

tavasta, siitä voi olla vaikea päästää irti. Tällöin puhutaan uhkakuvan institutionalisoitumisesta: siitä 

on tullut kiinteä osa ryhmän, tässä tapauksessa valtion ajatusmalleja ja toimintatapoja. Tuolloin uhkaa 

on myös helpompi hallita ja siihen osataan varautua. Maailma ja turvallisuus nähdään tietystä 

historiallisesta ikkunasta, vaikka maisema olisi tyystin erilainen kuin ennen – Venäjä voidaan nähdä 

tällaisena juurtuneena mallina maailman hahmottamiseen, jatkumona, joka antaa 

turvallisuuspolitiikalle vakautta. Hallitusten ja poliittisten kokoonpanojen muutoksista huolimatta 

Venäjän uhka säilyy aineistossa. Kuten Kenneth Waltz toteaa, ”uhkan jatkuvuus luo politiikkaan 

jatkuvuutta; uhkan poissaolo tuottaa arvaamatonta politiikkaa.”195 

Venäjän-uhkan institutionalisoitumista on tutkittu paljon niin Suomen, Ruotsin kuin Vironkin 

politiikkaa tarkastellessa. Historiakokemus voi selittää Suomen vakaata pidättymistä vahvassa 

aluepuolustuksessa, vaikka idästä tuleva sotilaallinen uhka menetti merkitystään. 

Historiakokemuksen pysyvyys viittaa viholliskuvan tarpeeseen puolustuksen perustana. Vaikka 

Ruotsin perinteinen aluepuolustus alkoi menettää otettaan puolustussuunnittelussa, oli Vesa 

Tynkkysen mukaan uuden, strategisen uhkamallin perustelu epäloogista: Venäjä oli niin syvässä 

heikkouden tilassa, että kyky nopeaan ja tehokkaaseen strategiseen iskuun Ruotsia kohtaan oli 

käytännössä olematon 90-luvulla.196 Tämä voi kertoa viholliskuvan juurtuneisuudesta olosuhteiden 

muutokseen katsomatta, ja toisaalta tietysti maanpuolustuksen logiikan vaatimasta uhkakuvasta 

asemansa ylläpitämiseksi. Puolustussuunnittelussa on luonnollista, että historiallinen vihollinen on 

pohjimmiltaan ulkomainen ja vieras – vanha me-he jakolinja saa vain ajan kuluessa uusia muotoja.197 

Tärkein huomio Venäjän suhteen onkin, että sama uhka, sama vihollinen jäi elämään uudessa 

muodossa.  

Ruotsin suhtautuminen Venäjän-uhkaan 80-luvulla, ”sukellusvenejahdin vuosikymmenellä” on 

Fredrik Bynanderin väitöskirjassa (2003) kiinnostava esimerkki institutionalisoituneesta 

uhkakuvasta. Sen jälki kantoi 90-luvulle saakka, vaikkakin sukellusveneistä ei enää hiiskahdettukaan 

 
194 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1991–1992 MOS 0335 7.3.1992 Ulkoministeri Lennart Merin haastattelu Novoje 

Vremjassa. Käännös. Laatijana Karinen 7.3.1992 
195 Waltz, Kenneth: Structural Realism after the Cold War. International Security, vol. 25, nro 1. 07/2000. s. 29 Tekijän 

suomentama. 
196 Tynkkynen 2003 s. 220  
197 Lindberg 1994 s. 402 
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julkisen nöyryytyksen jälkeen. Tutkimus ilmentää hyvin sitä, kuinka poliittinen johto kehysti 

alueloukkaukset tuntemattomasta lähteestä vahvasti median myötävaikutuksella Venäjän 

suunnitteleman sotaoperaation alkusoitoksi, vaikka todisteet osoittautuivat hatariksi ja lopulta 

minkkien aiheuttamiksi häiriöiksi merenalaisissa satelliittikuvissa. Mielenkiintoista onkin, kuinka 

Ruotsi, Suomi ja Viro ovat aineistossa halukkaita liittämään useimmat 90-luvun uhkakuvat 

varmuudella juuri Venäjään, vaikka koko maan tilaa läpileikkaa epävarmuus ja tietämättömyys 

jatkosta. Epävarmuuden hallinta näyttää jäätyvän historiallisen vihollisuuden käyttöön, tosin eri 

diskursiivisissa muodoissa – varoen, moittien, kasvattaen ja provosoiden. Vuosikymmenten 

vieriminen ja maailmanpoliittisen kartan perusteellinen muutos eivät poista keskeisintä uhkakuvaa. 

Tutkija Robert Jervis luonnehtii tätä osuvasti:  

Tietynlaisen toimijan luonnehtimana aikakautena ihmisillä on tapana nähdä uusi ja erilainen toimija 

sellaisena, joka sopii tuttuun kaavaan. Tämä näkemyksellinen valmius auttaa päätöksentekijää 

tekemään parempia päätöksiä, jos alkuperäiset olosuhteet jatkuvat, mutta tekee muutoksen 

tunnistamisesta ja hallinnasta vaikeampaa.198 

 

     8.3.  Identiteettipolitiikka uhkakuvien takana   
 

Jotta voitaisiin ymmärtää kollektiivisen, kansallisen identiteetin merkitys uhkakuvien 

rakentamisessa, ovat edellä huomioidut historiakokemukset ja vihollisuuden tematiikka olennaisia 

palasia kokonaiskuvassa. Niitä ei voisi tarkastella täysin erillään toisista, sillä se heikentäisi 

uhkakuvatulkintojen selittämiskykyä. Ennen kuin tarkastellaan Suomen, Ruotsin ja Viron 

identiteettipolitiikkaa uhkakuvien taustalla, tulee kysyä, mikä on identiteetin rooli 

turvallisuustutkimuksessa.  

Identiteetin käsite on tunnetusti häilyväinen. Bill McSweeney luonnehtii identiteettiä sosiaalisena 

toimintana ja rakenteena. Sosiaalinen toiminta – identiteetin tekeminen – viittaa yksilöiden 

kapasiteettiin pitää yllä tarinaa itsestä ja kollektiivista, kertomusta, jossa tehdään rajoja itsen ja toisen 

välille. Tämä jatkuvasti ylläpidetty narratiivi sisältää solidaarisuuden ilmauksia, sitoutumista tiettyyn 

aikaan ja paikkaan, jotka muodostavat identiteetin merkitysrakenteen. McSweeney painottaa 

kollektiivisen identiteetin ylläpitämisen toistuvia, säännöllisiä ilmauksia, jotta esitetty narratiivi 

ylläpitää liikevoimansa ja koherenttiutensa.199 Tämän pohjalta identiteettiä voidaan tutkimuksessani 

 
198 Robert Jervis teoksessa Lindberg 1994 s. 43 Tekijän suomentama. 
199 McSweeney 1999 s. 165 
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pitää valtion poliittisen johdon ylläpitämänä narratiivina kansan sijainnista maailmassa, määritelmänä 

siitä, keitä suomalaiset, ruotsalaiset ja virolaiset ovat. Identiteetin sisällä on ymmärrys siitä, mitä 

mahdollisuuksia, tavoitteita ja velvoitteita itsellä on – maailmankuvan muuttuessa myös tämä 

ymmärrys joutuu muutospaineiden keskelle.200 Tässä mielessä 90-luku oli myös identiteetinetsinnän 

hedelmällistä aikaa, kun valtioiden oli mukauduttava  maailmanjärjestelmän ja turvallisuuskäsitysten 

murrokseen. Identiteetin sisältämää kollektiivista maailmankuvaa, omaa paikkaa suhteessa muihin, 

vahvistetaan ja muutetaan identiteettipolitiikalla.  

Uhkakuvia rakennettaessa me-he jakolinja on tärkeä: määrittämällä valtion oma, symbolinen paikka 

maailmassa poliittiset toimijat erottautuvat ”väärästä” viiteryhmästä ja samaistuvat haluttuihin 

toimijoihin ja rakenteisiin. Prosessissa toiseuden määrittely kulkee käsi kädessä itsemäärittelyn 

kanssa: poliittisella eliitillä on valta turvallistaa itsen ja toisen rajat, vedota vieraan uhkaavuuteen 

meidän turvallisuudellemme. 201  Identiteettiin – kansan syvimpään narratiiviin – vetoaminen on 

tehokas keino oikeuttaa uhkakuvia ja vahvistaa kollektiivin yhtenäisyyttä.  

Aineistossa Viroa ja Suomea yhdistää pyrkimys näyttäytyä ja tulla tunnustetuksi lännen, eritoten 

eurooppalaisuuden etuvartiona, muurina itäisen toisen rajamaalla. ”Virossa on esitetty näkemyksiä 

siitä, että Viro voisi muodostua sillaksi idän ja lännen välillä. Historiallisesti Viro kuuluu joka 

tapauksessa yksiselitteisesti länteen. Viron itäraja on samalla itäisen ja läntisen maailman raja”, 

ulkoministeri Trivimi Velliste toteaa.202 Sillan käyttäminen metaforana kuvastaa sekä avoimuutta 

yhteistyölle idän suhteen että erottautumista sen vaikutuspiiristä: sen kautta haetaan omaehtoista, itse 

määriteltyä roolia uudessa Euroopassa. Viron hallituksen lausunnossa todetaan203:   

Viron tasavallan hallituksen yksimielisen mielipiteen mukaan Viron geopoliittinen asema, 

historialliset siteet ja nykyinen poliittinen todellisuus sallivat Viron kehittyä sillaksi Pohjois- ja 

Keski-Euroopan välillä, sekä aineettomien että materiaalisten arvojen liikkeessä ja synnyssä 

Viron muuttamiseksi ”yhteyksien maaksi” sanan laajimmassa merkityksessä.  

Suomi hyödyntää vanhaa ”pitkän itärajan” symboliikkaa maan aseman nivomiseksi länteen. Suomen 

turvallisuuspoliittinen selonteko korostaa useaan otteeseen, että Euroopan on oltava jakamaton, vapaa 

etupiireistä ja rajalinjoista. Silti turvallisuutta tehdään perinteisen itä-länsi -jaon mukaisesti. ”Kun 

 
200 Lagerspetz, Mikko: Post-Socialist Transformations as Identity Transformations. Teoksessa Schartau, Mai-Brith 

(toim.) Political Culture: Values and Identities in the Baltic Sea Region. E-julkaisu. Berliner Wissenschafts-Verlag, 

2011 s. 16  
201 Aalto 2001 s. 76  
202 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1993–1994 BON 0258 Viro; ulkoministeri Vellisten esitelmä Konrad-Adenauer -

säätiössä 28.4. Tuomiston raportti 30.4.1993 
203 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1991–1992 TAL 0186 Viron ulkopolitiikka; hallituksen lausunto. 8.4.1992. 

Tekijän suomentama.  
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Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi, Suomen itärajasta tuli samalla unionin ulkoraja ja sen 

ensimmäinen yhteinen maaraja Venäjän kanssa.” Kuten Moisio huomioi, Suomen ja Venäjän rajaan 

palataan selonteossa jatkuvasti 204 : julkiseen, perinteisesti maantieteeseen sidottuun viholliseen 

viittaaminen on yhteydessä vahvaan suuntautumiseen länteen. Rajalinja on nyt myös Euroopan 

unionin itäinen raja: nähtävissä on tuttu asetelma turvallisuuden tekemisestä palveluksena lännelle. 

Itsenäinen puolustuskyvyn korostaminen on näin myös profiilin kohottamista lännen silmissä, kuten 

Nokkalan mukaan on iskostunut suomalaiseen puolustuskulttuuriin. 205  Euroopan kahtiajaon 

poistumisen tavoite vaikuttaa alisteiselta identiteettipolitiikalle, tarpeelle tehdä fyysistä rajanvetoa 

itsen ja toisen välille. Katkelmat selonteosta puhuvat selkeää kieltään etuvartiotematiikasta:  

Suomi ei ole Euroopan kahtiajaon päättymisen jälkeen turvallisuuspoliittisesti idän ja lännen 

välissä. – –  Suomi on unionin ainoa jäsen, jolla on yhteinen maaraja Venäjän kanssa.   

 – – erityisen merkityksellistä on se, että ensimmäisen kerran historian aikana Suomen 

naapurina on demokratiaa rakentava Venäjä, ja Suomen itärajasta on samalla tullut Venäjän ja 

Euroopan unionin yhteinen raja.206 

Viron ja Suomen käyttämä identiteettipoliittinen keino, lännen ja idän välisen rajan korostaminen, 

palvelee paitsi Venäjän-uhkan legitimointia, myös valtioiden uuden kansainvälispoliittisen aseman 

vakiinnuttamista. Kylmän sodan päätyttyä molemmat pyrkivät sementoimaan itsensä länteen. Viron 

tapauksessa vahva, historiallinen viholliskuva palvelee tätä tarkoitusta. Koska Suomen kokemus 

Venäjästä on varsin erilainen, korostuu maan identiteettiprojektissa läntisten arvojen asema 

ensisijaisena samaistumisen keinona. ”Suomen kansallisessa identiteettiprojektissa ei ole niinkään 

korostettu suomalaisten erikoislaatua, vaan paikan löytämistä oikeiden sisarten ja veljien joukossa”, 

Vilho Harle kiteyttää.207 Aineistossa oikeat sukulaissielut ovat tietysti läntisiä demokratioita. Suomi 

on selonteon mukaan liittynyt EU-jäsenyyden myötä ”eurooppalaisten demokratioiden 

ydinryhmään, samankaltaisten valtioiden yhteisöön.” 

Myös Ruotsi pyrkii samaistumaan läntiseen Eurooppaan arvoineen ja rakenteineen, mutta Suomeen 

ja Viroon verrattuna arvoyhteisöllisyyden painotus on huomattavasti vähäisempää. ”EU-jäsenyys 

antaa Ruotsille paremmat mahdollisuudet työskennellä sellaisen Euroopan puolesta, jolle on 

ominaista avoimuus, demokratia ja yhteinen turvallisuus. EU:lla on keskeinen merkitys 

turvallisuudelle ja vakaudelle Euroopassa.” (puolustusselonteko 1996) Suomelle ETYJ, EU, YK ja 

 
204 Moisio 2000 s. 278 
205 Nokkala 2009 s. 33 
206 Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 1995.  
207 Harle 2000 s. 134 
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muut turvallisuusrakenteet ovat läntisten arvojen koti, missä myös piilee niiden vahvuus. Ruotsilla 

tähän korostukseen ei tartuta samalla intensiteetillä, vaan niitä kuvataan pragmaattisemmin ja 

kriittisemmin. Tätä voi selittää Ruotsin ankkuroituminen länteen jo paljon ennen 90-luvun 

myllerrystä. Ruotsi seisoi molemmat jalat tukevasti läntisten, eurooppalaisten valtioiden joukossa, 

kun taas Suomi otti haluttuun viiteryhmään haparoivia askeleita kylmän sodan suomettumisen 

paineissa. Identiteettipolitiikan merkitys on tulkintani mukaan korostuneempi, koska Suomen 

johdolla on vahva, vielä täyttämätön tarve profiloitua kansakuntana haluttuun viitekohteeseen. 

Virossa tämä intressi on polttavampi, selittäen myös osaltaan vahvasanaisempaa toiseuden retorista 

tuottamista. Erityisesti vuosikymmenen alun restauraatiopoliittinen linja näyttäytyy vahvan 

identiteettipoliittisena. Ulkoministeri Merin mukaan ”Baltiasta täytyy tulla eurooppalainen linnoitus 

Venäjän rajalle, että autetaan säilyttämään ”eurooppalainen yksilöllisyys” – sodanjälkeisen ajan 

suurin saavutus.”208   

Identiteettipolitiikkaan kytkeytyy olennaisesti geopolitiikka. Geopolitiikalla luodaan 

tarkoituksenhakuisesti symbolisia alueita, geografioita. Geopoliittinen uhkakuva luodaan edellä 

havainnollistetulla tavalla: tekemällä identiteettiin kytkeytyviä, paikkaan sidottuja merkityksiä, 

joiden liittäminen turvallisuuspolitiikkaan tuo poliittista uskottavuutta. 209  Demokratiaan, 

ihmisoikeuksiin, markkinatalouteen ja kansakuntien vapauteen kiinnittymällä varmistetaan oma 

paikka läntisessä yhteisössä. Arvoyhtenäisyyden omaksuminen ja sen jatkuva osoittaminen 

kielenkäytössä on perusedellytys sille, että valtio luetaan osaksi läntistä geografiaa. Osallisuus 

samankaltaisten maiden yhteenliittymässä sisältää hallitsevan historiallisen narratiivin, vahvan 

yhteisen identiteetin, joka nähdään johdonmukaisena ja tavoittelemisen arvoisena.210 Koska valtio 

toimii kansainvälisessä ympäristössä, erilaisten tunnustettujen, arvovaltaisten instituutioiden rooli 

valtion identiteetin legitimoinnissa on olennainen: päästämällä valtio mukaan rakenteen jäseneksi 

tunnustetaan sen symbolinen paikka. Tämän vuoksi Viron hakeutuminen Euroopan unioniin ja 

Natoon on hyvin olennaista ja turvallisuustyhjiön uhkaa on tarpeen painottaa. Turvahakuisuus on 

myös identiteetin hakemista, kaipuuta valtion tunnustamiseen tasavertaisena osana länttä.  

Itä-länsi erottelun lisäksi kansainväliset uhkakuvat, eritoten alueelliset kriisit, liittyvät 

identiteetinrakennukseen. Suomen ja Ruotsin aktiivisella kriisinhallintaan osallistumisella on tärkeä 

osuus maiden kansainvälisen identiteetin luomisessa – ottamalla uhkakuvavalikoimaan alueelliset, 

kaukaisetkin kriisit, vahvistetaan paitsi globaalia toimijuutta, myös muovataan kansallista 

 
208 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1991–1992 MOS 0335 27.3.1992 Ulkoministeri Lennart Merin haastattelu Novoje 

Vremjassa. Käännös. Laatijana Karinen 7.3.1992 
209 Moisio & Harle 2000 s. 44–45.  
210 Barnett, Michael: Identity and Alliances in the Middle East. Teoksessa Katzenstein (ed.) 1996 s. 411   
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identiteettiä haluttuun suuntaan. Aktiivinen turvallisuuden tuottaminen kriisinhallinnan kautta tarjoaa 

keinon vastata kansainväliseen institutionaalistumisen paineeseen.211 Hanna Ojanen kuvaa Ruotsin 

identiteetin perustaa myönteisenä suhtautumisena muutokseen: politiikassa tämä on näkynyt 

jatkuviin muutoksiin valmistautumisena pikemminkin kuin jatkuvuutta korostavana212, mitä voidaan 

pitää Suomen turvallisuuspolitiikan kantavana voimana. Kuten esitin, Ruotsi omaksui melko nopeasti 

puolustusvoimien uudet, kansainväliset tehtävät – tosin ei ilman poliittista kädenvääntöä – osaksi 

turvallisuuspolitiikkaa, ja alkoi keskittää voimiaan alueellisen puolustuksen sijaan kaukaisempiin 

uhkakuviin. Suomikin profiloitui kriisinhallinnassa korostamalla tietotaitoa ja kokemusta, mutta 

jatkuvuuden, geopoliittisen uhkakuvan, vahva iskostuminen suomalaiseen identiteettiin jätti 

alueellisen uhkakuvan tapetille. Kriisinhallinta on nähtävissä molemmille keinona eurooppalaistaa ja 

kansainvälistää identiteettiään aiempaa tehokkaammin, mutta kansalliseen kokemukseen ja 

identiteettiin juurtuneilla maailmankuvilla on myös roolinsa eroavaisuuksien selittämisessä.  

Ei tule unohtaa pohjoismaalaisuuden merkitystä turvallisuuspolitiikan määrittämisessä, perinteistä 

väylää, jolla Suomi ja Ruotsi ovat vahvistaneet alueellista asemaansa. Kriisinhallinnassa ja Itämeren 

alueen turvallisuuden vahvistamisessa pohjoismainen yhteistyön arvo nostetaan aineistossa 

korkealle. Myös Viro pyrkii ulottamaan identiteettiään pohjoisemmaksi länsisuuntauksen rinnalla, 

vedoten erityisesti historiaan. Historialliset yhteydet, Ruotsin vallan aika, Suomenlahden merkitys 

idän ja lännen välisenä kulkuväylänä sekä suomalais- ja ruotsalaisasutus lahden eteläpuolella 

esitetään taustana Viron omaksumalle asemalle ponnahduslautana eri tahojen yhteyksille. 213 

Ulkoministeri Trivimi Velliste toteaa: ”Geopoliittisesti tarkasteltuna Viro kuuluu sekä Baltiaan että 

Pohjolaan. Viro on Itämeren valtio ja sen ympärillä elpyvän Hansa-yhteistyön potentiaalinen 

jäsen.”214  

Aineistossa nousee esiin myös Viron epävarmuus omasta paikastaan uudessa Euroopassa, mikä 

kuvastaa identiteettiprojektin haasteita. Kansallisen identiteetin rakentaminen Venäjän varjosta 

astuneelle maalle oli ajanjaksona politiikoille vaikea tehtävä, ja se ilmaistaan usein suuntaamalla 

paineita ja kritiikkiä lännen suuntaan. Viron aseman vakiinnuttaminen halutaan sitoa läntisen 

yhteisön tehtäväksi – puolustusministeri kuvaa maata pilottiprojektiksi, joka on entisen 

 
211 Karp 2007 s. 51 
212 Ojanen 2016 s. 132 
213 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1993–1994 OSLO 171 30.4.1993 Baltian maiden ja erityisesti Viron puolustus-, 

turvallisuus- ja ulkopolitiikka: Viron puolustusministeri Hain Rebas Norjassa. Niiniojan raportti ulkoministeriölle 

30.4.1993 
214 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1993–1994 TAL 0041 27.1.1993 Viron ulkopolitiikka: ulkoministeri Vellisten 

kirjoitus Postimees -lehdessä 26.1.1993. Koiviston raportoimana 27.1.1993.  
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Neuvostoliiton alueen kehityksen kärjessä, eikä länsi voi antaa kokeilun kaatua.215 Valtio esitetään 

myös ”koetinkivenä” ja länsirakenteisiin liittyminen ”uskottavuustestinä” – Virossa seurataan 

tarkasti, kykeneekö kansainvälinen yhteisö kohtelemaan Viroa kuten vertaistaan. ”Viron haaste 

maailmalle on se, hyväksyvätkö etenkin maan läntiset naapurit sen joukkoonsa tavalla, jolla 

ehkäistään Viron liukuminen takaisin kohti ex-Neuvostoliiton aikaista ’harmaata vyöhykettä’.216 

Tällaisilla puheenvuoroilla pyritään lähettämään viesti halutulle viiteryhmälle – lännellä on velvoite 

ja kyky ottaa Viro viipymättä ja tasavertaisesti huomaansa, ja Venäjän näkemysten kuunteluun ei 

suhtauduta suopeasti. Tämä ilmaistaan ajoittain purevastikin. Korkeimman neuvoston 

puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Enn Tupp sanoo: ”Lännen virallinen käsitys on muotoutunut 

’Gorbamanian’ vaikutuksesta ja se on osoittautunut sitkeähenkiseksi. Hyväuskoinen eurooppalainen 

uskoo hyvään valheeseen, koska ei tunne täkäläistä todellisuutta.”217 

Huomiot kertovat kylmän sodan jälkeisestä identiteettipoliittisesta paikanetsinnästä ja uhkakuvien 

kehystämisestä niin, että ne palvelevat tehokkaasti tuota projektia. Kyse on suomalaisen, ruotsalaisen 

ja virolaisen kansallisen tarinan määrittämisestä, jossa tehdyt rajalinjat ja samaistumisen kohteet 

tarjoavat pohjan esittää uhkat poliittisesti hyväksyttävällä tavalla. Kun identiteettiä muovataan niin 

kansainväliseen kuin eurooppalaiseenkin suuntaan, on tehtävä näkyväksi oman valtion ”oikea” 

positio jaettujen arvojen yhteisössä ja korostettava ei-haluttua toiseutta. Mikä olisikaan 

voimakkaampi tapa perustella kansakunnan kohtaamia uhkia kuin sitoa ne kollektiiviseen 

identiteettiin, vastapooliksi omalle maailmankuvalle? Identiteetti on tiiviisti yhteydessä valtion 

omaksumiin normeihin, intresseihin ja poliittiseen kulttuuriin. Seuraavaksi luodaan katsaus 

poliittiseen kulttuuriin uskomuksineen ja arvoineen, joiden kautta uhkakuvia voidaan selittää. 

 

 

 

 

 
215 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1993–1994 OSLO 171 30.4.1993 Baltian maiden ja erityisesti Viron puolustus-, 

turvallisuus- ja ulkopolitiikka: Viron puolustusministeri Hain Rebas Norjassa. Niiniojan raportti ulkoministeriölle 

30.4.1993 
216 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1993–1994 BON 0258 Viro; ulkoministeri Vellisten esitelmä Konrad-Adenauer -

säätiössä 28.4. Tuomiston raportti 30.4.1993 
217 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1991–1992 TAL 0066 Viron turvallisuuspolitiikan haasteet; KN:n 

puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Enn Tuppin arvio Päevalehdessä 1.2.1992. Koiviston laatima raportti. 
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     8.4.  Kulttuuri: arvot ja normit uhkakuvissa 
 

Peter Katzensteinin mukaan kansallisen turvallisuuden määrittäjänä toimii rakennetun identiteetin 

ohella kulttuuris-institutionaalinen politiikan konteksti. 218  Yhdessä nämä muodostavat 

vuorovaikutteisen toimintaympäristön, jossa uhkakuvat saavat rajansa ja rakenteensa. Kun käsitellään 

kulttuuria, liikutaan teoreettisesti hyvin laajalla horisontilla. Valtion turvallisuusintressit ja niiden 

mukaiset uhkakuvat määrittyvät toimijoiden oman kulttuurin sisällä, jossa on historiallisia 

kerrostumia, opittuja tapoja, omaksuttuja normeja ja heijastumia perustavanlaatuisista arvoista. 

Normit voidaan määritellä kollektiivisiksi odotuksiksi oikeanlaisesta käytöksestä – ne toimivat 

standardisoituina malleina, jotka muovaavat identiteettiä sopivaan suuntaan. 219  Selkeimmin 

kansainväliset instituutiot ja rakenteet kantavat tällaisia ”oikean” toiminnan malleja, kuten 

demokraattisen hallinnon käytänteitä. Kulttuuria voidaan pitää tässä tutkimuksessa laajempana 

yläkäsitteenä tällaisille arvottaville standardeille, säännöille ja odotuksille. Poliittinen kulttuuri viittaa 

erilaisten uskomus-, arvo- ja normirakenteiden ulottumiseen poliittiseen toimintaan ja siten myös 

turvallisuuspolitiikkaan. Kulttuurin sisällä politisoidaan ja turvallistetaan haluttuja ongelmia.  

Uhkakuvien juuret juontuvat siis poliittisten päättäjien sosiokulttuurisesta kontekstista, 

maailmankuvista, jotka sisältävät kulttuuriin kiinnittyviä normatiivisia olettamuksia ja arvoja. 

Kansainvälisessä kulttuuriympäristössä voidaan nähdä kolme tasoa: viralliset instituutiot ja 

turvallisuusrakenteet, maailmanpoliittinen kulttuuri sekä kansainväliset mallit vihollisuudesta ja 

ystävyydestä valtioiden välillä.220 Risteävät tasot kertovat valtiolle, missä rajoissa ja millä tavoin 

uhkakuvia tulee kehystää. Kulttuurilla voi myös olla merkittävä vaikutus kansalliseen identiteettiin 

ja toisinpäin. Tutkimuksen aineiston pohjalta eritoten EU ja Nato muodostavat keskeisimmät 

normatiiviset rakenteet, joihin Suomi, Ruotsi ja Viro peilaavat toimintaansa. Maailmanpoliittinen 

kulttuuri sisältää yleisiä, ideologisia malleja demokratiasta ja ihmisoikeuksista markkinatalouteen. 

Jaetut käsitykset omasta sisäryhmästä ja toisista – ystävän ja vihollisen kognitiivinen erottelu – 

vaikuttavat puolestaan valtion uhkakuvakehystämisen suuntaan.   

Venäjää rakennetaan diskursiivisesti vastapoolina lännelle, jopa suoranaisesti vihollisena ja 

turvallisuusuhkana. Tätä identiteettiprojektia tukee yleisten länsieurooppalaisten normien 

sisäistäminen – demokratia, vapaa markkinatalous, ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate ja yhteinen, 

 
218 Katzenstein, Peter: Introduction: Alternative Perspectives on National Security. Teoksessa Katzenstein (ed.) 1996 s. 

1–5.  
219 Katzenstein 1996 s. 4–5.    
220 Jepperson, Ronald; Wendt, Alexander & Katzenstein, Peter: Norms, Identity and Culture in National Security. 

Teoksessa Katzenstein (ed.) 1996 s. 34  
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jakamaton turvallisuus kehystetään aineistossa kaikkien toimesta itsestään selvinä normeina ja 

rikkomattomina arvoina. Puhe instituutioiden merkityksestä turvallisuudelle kertoo niiden ajaman 

eurooppalaisen  maailmankuvan arvostuksesta, kulttuurisesta kehyksestä, jossa Venäjä on suurilta 

osin ulkopuolinen.  

Valtiot asettavat demokraattiset arvot korkealle jalustalle. Peräänkuulutettu demokraattinen 

turvallisuus viittaa uskomukseen siitä, että demokratia lisää automaattisesti turvallisuutta. Kaikki 

valtiot pyrkivät jäsentelemään turvallisuuspuhuntansa eurooppalaisten standardien mukaisesti, mikä 

vaikuttaa luontaisesti uhkakuvien kehystämisen tapaan. Turvallisuutta uhkaavat entistä enemmän 

kansainväliset kriisit, joissa suuret organisaatiot, kuten YK, EU ja Nato pyrkivät tehostamaan 

toimintaansa. Ilmaistu velvoite ja vastuu demokraattisten arvojen ja ihmisoikeuksien levittämisestä 

kriisialueille on läntisen kulttuurin mukaista. Valtioiden uhkamääritteet seuraavat ja jäljittelevät 

kansainvälisten instituutioiden asettamia turvallisuushuolia.  

Usko leviävään demokratiaan on yksi eurooppalaisen kulttuurikontekstin piirre, joka vahvistaa 

kaukaisenkin kriisin uhkakuvan jalansijaa. Lisäksi uskomukset ja näkemykset ystävistä ja vihollisista 

luovat kognitiivisia suodattimia maailman yksinkertaistamiseksi. Erilaiset roolit, kuten johtaja, 

liittolainen tai vihollinen ovat mentaalisia kuvia, ilmentymiä valtion todellisuuskäsityksestä. 221 

Ulkoinen kulttuuriympäristö voi vahvistaa tai heikentää näitä mielikuvia – poliittisen johdon piirissä 

ne ovat esityksiä toisista ja niiden suhteista omaan paikkaan ja rooliin maailmassa. Läntisille 

instituutioille, eritoten EU:lle annetaan luontaisesti erilaisia positiivisia rooleja. Euroopan unioni on 

Suomen mukaan ”muutoksen tukija”, ”vakauden ankkuri” ja ”yhteistyövaraisen turvallisuuden 

edistäjä”. (selonteko 1995) Liittolaiset jakavat usein saman uhkakuvan, mikä näkyy tutkimuksessani 

Venäjän suhteen. Venäjän rooli on läntisen kulttuurirakennelman sisällä ollut perinteisesti vihollinen 

tai vähintäänkin arveluttava toinen, joten tämän ajattelumallin omaksunta ja toisintaminen vain 

vahvistaa valtion käsitystä uhkan pysyvyydestä. Kulttuurinen käsitys Venäjän sopimattomuudesta 

lännen arvomaailmaan tehostaa Suomen, Ruotsin ja Viron minäkuvaa läntisinä demokratian 

sanansaattajina.  

Läntisten standardien korostaminen ohjaakin kritisoimaan ja ohjeistamaan niistä poikkeavaa, 

vieraaseen kulttuuripiiriin luettavaa Venäjää. Tulkitsen Ruotsin voimakkaan normatiivisuuden 

juontuvan osaltaan maalle ominaisesta poliittisen kulttuurin perinteestä, aktiivisesta ulkopolitiikasta. 

Toisen maailmansodan jälkeen aktivismi ja maailmanlaajuisista ongelmista keskustelu omaksuttiin 

 
221 Wrange, Jana & Bengtsson, Rikard: Internal and External Perceptions of Small State Security: the Case of Estonia. 

European Security, vol. 28:4 10/2019 s. 451–452.  
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ruotsalaiseen poliittiseen kulttuuriin. Pääministeri Olof Palmeen usein liitetty sosiaalidemokraattinen 

projekti heijasteli ruotsalaisia arvoja, hyvinvointivaltiota, tasa-arvoa, vapautta ja demokratiaa. ”Tasa-

arvo kotimaassa ja oikeudenmukaisuus ulkomailla” -vision222 mukainen rauhantyö ja laillisuuden 

edistäminen näkyvätkin Ruotsin pitkälti varauksettomassa kriisihallintatyössä 90-luvulla. Merkille 

panemani alueellisen kriisin uhkakuvan nopea omaksunta ja voimakas globaali painotus 

uhkaympäristöjen määrittämisessä heijastelevat tätä pitkän linjan perintöä. Ruotsi omaksui kylmän 

sodan aikana kriittisen roolin molempia suurvaltoja kohden, moraalisen pohjavireen ulkopoliittisiin 

ulosanteihin. Ruotsi koki olevansa lännen turvatakuiden piirissä liittoutumattomuudestaan 

huolimatta, joten sillä oli itsevarmuutta teräväänkin arvosteluun. Tämä voi selittää aineistossa 

nähtävää voimakasta normatiivisuutta Venäjän suuntaan – tulkintani mukaan se juontuu osin 

poliittisen kulttuurin traditiosta, moraalisen kriitikon ja aktiivisen toimijan roolin ylläpitämisestä.  

Suomen kohdalla uhkakuvien kehystämiseen liittyy päinvastoin varovaisuutta ja varauksellista 

suhtautumista liian räikeisiin kannanottoihin: Paasikiven-Kekkosen oppien voidaan katsoa 

juurtuneen poliittiseen kulttuuriin myös provokaatioiden välttämisenä itänaapurin suhteen. Pyrkimys 

normien ja instituutioiden vahvistamiseen suorien kannanottojen sijaan ja Venäjän ärsyttämistä 

välttävä perinne ovat tunnistettavissa aineistossa. Harto Hakovirta kutsuu tätä ”odota ja katso” -

politiikaksi 223 , ja Limnéllin mukaan ”Suomi voidaan nähdä valtiona, joka pikemminkin 

samankaltaistuu ja mukautuu vallitseviin olosuhteisiin kuin pyrkii aktiivisesti muuttamaan niitä.”224 

Tutkimuksen havainnot vahvistavat tätä tulkintaa. Venäjän turvallisuuspoliittiset edut ollaan yhä 

valmiita huomioimaan, mikä näkyy kannanoton vaikeutena Baltian Nato-kysymyksen yhteydessä ja 

suorien, kriittisten kommenttien välttelynä, joita Ruotsi kajauttaa ilmoille herkemmin. Suomikin 

pyrkii tökkimään Venäjää oikeaan suuntaan, mutta kun haetaan siirtymää länttä kohti, tapahtuu se 

edelleen hienovaraisesti ja askel kerrallaan. Venäjästä pyritään erottautumaan, mutta samalla sitä 

halutaan myös ymmärtää. 

Venäjä etsii kansallista identiteettiään vuosikymmeniä kestäneen kommunistisen hallinnon 

jälkeen. Demokratia ja markkinatalous ovat saamassa venäläiset tulkintansa. Meidän tulisi 

osoittaa ymmärtämystä ja pitkämielisyyttä, kun Moskovassa tehdään historiaa. Tärkeintä ei 

 
222 Ruotsalaisen ”aktiivisen ulkopolitiikan” visioon kuuluu ruotsalaisuuteen sidottujen egalitarististen arvojen 

yhdistäminen kansainvälisistä epäoikeudenmukaisuuksista puhumiseen. Tämä on edellyttänyt puolueettomuuden 

tuomaa uskottavuutta heikompien puolestapuhujana. kts. Karp 2007 s. 57–59.  
223 Haukkala, Hiski & Vaahtoranta, Tapani: Suomen turvallisuuspolitiikan linjat ja koulukunnat. Teoksessa Blombergs 

(toim.) 2016 s. 62.  
224 Limnéll 2009 s. 88  
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aina ole kiinnittää huomiota muutoksen nopeuteen. Oleellista sen sijaan on, että valittu 

muutoksen suunta on oikea.225 

Itsenäisen puolustuskyvyn näkyvä korostus ja varovainen, ärsyttämistä välttävä politiikka,  - 

vakuuttelun ja pelotteen samanaikainen ylläpito – näyttävät iskostuneen Suomen poliittiseen 

kulttuuriin ja identiteettiin. Lindbergin mukaan Suomen puolustushallinto on ollut pitkään haluton 

omaksumaan tämän paradigman muutoksia, jos on ollut vähäinenkin mahdollisuus kyseenalaistaa 

niitä.226  Pitäytyminen jatkuvuudessa selittänee osaltaan Ruotsista eroavaa tapaa puhua Venäjän-

uhkasta. Aktiivinen kriisinhallintaan osallistuminen voidaan puolestaan nähdä kylmän sodan aikaisen 

vaikutusmahdollisuuksien etsinnän jatkumona: tuttu ja onnistunut tapa profiloitua kansainvälisesti 

tarjosi aikanaan väylän oman identiteetin ja toimijuuden ylläpitoon, aivan kuten Ruotsillakin. Erona 

oli se, että Ruotsin ei tarvinnut karttaa voimakkaitakaan ulostuloja. Suomen varovainen linja ja 

Ruotsin suorapuheisuus näyttävät pysyneen 90-luvulla.  

Normatiiviset rajat kuitenkin pakottavat hillitsemään valtioiden määrittelemää Venäjän-uhkaa. Tämä 

on selkeintä Virossa, jossa viholliskuva heikentyi 90-luvun kuluessa. Tutkimus selittää Viron 

asennemuutosta raja- ja kansalaiskysymyksissä osin siten, että muutoin Viron olisi ollut haastavaa 

päästä läntisiin rakenteisiin: Venäjän uhkaa oli pakko lieventää, koska kansainvälinen yhteisön 

standardien mukaan avoimia raja- ja kansalaiskiistoja ei suvaittu.227 Tämä ilmentää kansainvälisten 

instituutioiden arvovaltaa normien asettajina ja legitimiteettiä peräänkuuluttaa niiden noudattamista 

valtioilta, jotka pyrkivät instituutioiden jäseniksi. Kansainvälisille instituutioille annetuilla 

merkityksillä voi olla vahva vaikutus valtion uhkatodellisuuteen. Viron poliittisissa piireissä elää 

vahva, kausaalinen uskomus siitä, että Nato tuo automaattisen turvan, ja liiton ulkopuolelle jääminen 

on kuin viimeinen naula arkkuun, vieden maan kohtalokkaaseen turvattomuuden tilaan. Suomen 

suurlähetystön raportti kuvaa tuntemuksia näin:  

Viro näkee Nato-jäsenyyden ainoana mahdollisena turvatakuiden lähteenä, eräänlaisena 

kotivakuutuksena mustimman tulevaisuuden vision varalta. Venäjää kohtaan tunnetaan 

pohjatonta epäluottamusta ja sen ulko- ja sisäpoliittinen kehitys sekä käyttäytyminen luovat 

 
225 Suomen tasavallan presidentti Martti Ahtisaaren puhe. The Royal Institute of International Affairs, Chatham House, 

Lontoo. 18.10.1995 https://www.presidentti.fi/ahtisaari/puheet-1995/p9510.ch.html Haettu 16.2.2021 
226 Lindberg 1994 s. 403 & 447.  
227 Noreen & Sjöstedt 2004 s. 741–742.  

https://www.presidentti.fi/ahtisaari/puheet-1995/p9510.ch.html
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Baltian alueen ylle sellaisen uhkakuvan, ettei varautuminen pahimpaan ole perusteetonta. 

”kyllä-kaikki-varmaan-menee-parhain-päin” ei voi olla Viron turvallisuuspolitiikan pohja.228  

Viron poliittista kulttuuria etsittiin 90-luvulla historiasta. Koska Viro oli miehitettynä useiden 

vuosikymmenten ajan, sen poliittiset juuret paikallistettiin eritoten 1920-luvulla virinneen 

tasavaltalaisuuden muistoihin. ”Vallalla oli myös romantisoitu luulo, että itsenäisyyden palautuessa 

voitaisiin suoraan jatkaa siitä, mihin 1940 oli jääty, siis että maailma olisi puoleksi vuosisadaksi 

pysähtynyt ja että valtiolaivaa nyt uudelleen käynnistäessä vanhat matkaliput vielä kelpaisivat. 

Vanhaa tasavaltaa ei tietenkään voinut palauttaa, mutta muistonakin se  antoi uskoa onnistumiseen”, 

Seppo Zetterberg kiteyttää uudelleen itsenäistymisen jälkeisiä tunnelmia.229  

Tämä tasavaltalainen virolaisuus näyttäytyi pohjana, jonka päälle rakentaa uutta todellisuutta. Viron 

poliittisia ympyröitä voitiinkin pitää 90-luvulla hyvin avoimina Länsi-Euroopasta kulkeutuville 

normeille ja ideologisille painotuksille. Ne olivat oivallinen alusta poliittisen kulttuurin rakennukselle 

tasavaltalaisuuden perinnön rinnalle. Neuvostoliiton hallintotavasta ja kulttuuripiirteistä täytyi 

sanoutua irti tehokkaasti ja näkyvästi, jotta virolaisesta kulttuurista voitiin tehdä poliittisen johdon 

esimerkillä taas virolaista – länsieurooppalaisella ytimellä. Aineiston tarkastelu tuo esiin, että tuttuun 

läntiseen ihmisoikeusliturgiaan ja kriisinhallinnan periaatteisiin voitiin kuitenkin ulottaa Ruotsista ja 

Suomesta erottuva piirre, joka ammentaa ja hakee uskottavuutta maan omista kokemuksista 

miehitettynä, sorrettuna maana. Tämä antaa näkyvän roolin kriisinhallinnan oikeudenmukaisuuden 

valvojana, kolmannen maailman äänitorvena. ”Kuulumme samaan aikaan ensimmäiseen ja 

kolmanteen maailmaan. Jaamme samat arvot, periaatteet ja tavoitteet kuin ensimmäinen maailma, 

ja koemme samat pettymykset ja huolet kuin kolmas maailma.”230  

Uhkien erittelyssä rivien välistä havaittava piirre on pohjoismaalaiseen maailmankuvaan kuuluva 

protestanttinen luterilaisuus. Sen voidaan nähdä kätkevän sisäänsä moralistisen elementin maailmaan 

suhtautumisessa231, mikä on korostuneinta Ruotsin puhetavoissa. Lisäksi altruismin perinne näkyy 

aineistossa kehitysavun tärkeyden nostamisessa ja huolessa kansainvälisistä, erityisesti kehitysmaihin 

kohdistuvista turvallisuusuhkista, kuten väestönkasvusta. Kehitysapu on ollut Pohjoismaissa tärkeä 

osa ulkopolitiikkaa: näin ympäristöön ja kestävään kehitykseen liitetyt uhkat saavat aineistossa 

 
228 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1995–1996 TALB 041 Virolaisnäkemyksiä Nato-laajenemisesta ja muusta 

aiheeseen liittyvästä. Ulkoasiansihteeri Kirsti Päällysahon raportti virolaisvirkamiesten Reinartin ja Jürgensonin kanssa 

käydystä keskustelusta 29.5.1995 

 
229 Zetterberg 2007 s. 730 
230 Lennart Merin puhe YK:n 50. yleiskokouksessa 22.10.1995 http://undocs.org/en/A/50/PV.35 Haettu 16.2.2021. 

Tekijän suomentama.  
231 Knudsen, Olaf & Jones, Christopher: Events and Ideas in the Region: An Overview 1980s–2000s. Teoksessa 

Knudsen (toim.) 2007 s. 39  

http://undocs.org/en/A/50/PV.35
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moralistisen, korostetun globaalin kehyksen. Viro pyrkii samaistumaan luterilaiseen, aktiivisuutta ja 

työteliäisyyttä korostavaan arvomaailmaan ja käyttää sitä myös identiteetinrakennuksessa. 

Puolustusministeri Rebasin mukaan ”Virossa vallitsee perinteisesti luterilainen asenne, sen sijaan 

neuvostovalta johti passiivisuuteen, ’antaa mennä’ -mielialaan, haluttomuuteen tehdä työtä ja 

päätöksiä. Asenteita on tämän vuoksi Virossakin muutettava ja luotava hallinto.”232 

Suomen, Ruotsin ja Viron uhkakuvat pohjaavat siis vahvasti länsimaisiin oletuksiin ja määritteisiin 

turvallisuudesta. Taustalla on intressi profiloitua länteen ja perustella uhkakuvia kehyksessä, joka on 

yleisesti hyväksytty. Normatiivisesti ankkuroidutaankin läntisiin perusarvoihin, jotka ohjaavat 

todellisuuden hahmottamisen tapaa. Venäjän-uhkaan ja kriisinhallintaan liitetään kuitenkin omia 

kansallisia sovituksia pitkän aikavälin kulttuurisista linjoista. Ulkopolitiikan historialliset 

kulttuuripiirteet näkyvät jatkumoina, jotka tuodaan puhetapoihin ja uhkakehyksiin. Seuraavaksi 

paneudun hieman tarkemmin intresseihin – tavoitteisiin ja rationaalisiin motiiveihin, jotka ovat 

vahvasti yhteydessä edellä kuvattuihin kulttuurisiin, historiallisiin ja identiteettipoliittisiin 

rakennelmiin.  

 

   8.5.  Intressit ja pienvaltiorealismi   
 

Valtion turvallisuusintressit ja -strategiat muovautuvat moniulotteisessa sosiokulttuurisessa 

kontekstissa. Tavoitteet syntyvät monimutkaisista vuorovaikutusrakenteista, jotka ovat usein 

tiedostamattomia. Identiteetti ja intressit vaikuttavat toisiinsa: muuttuvassa ympäristössä valtio voi 

joutua muovaamaan identiteettiään, jolloin myös sen intressit, tavoitteet ja poliittiset päämäärät 

muuttuvat.233 Samaan tapaan intressien muutos – kuten sotilaallisen liittoutumisen tavoittelu – voi 

käynnistää identiteetin muutoksen prosessin, jossa punnitaan poliittiseen kulttuuriin nivoutuneita 

käsityksiä paikastamme muiden joukossa. Järkiperäinen tavoite päästä liittouman jäseneksi saattaa 

muovata identiteetin perusaineksia.  

Liittoutumiskeskustelu, kontekstissani 90-luvun puolueettomuusdebatti, onkin hyvä esimerkki 

intressien ja identiteetin yhteen kietoutumisesta. Muuttuneet olosuhteet lisäsivät paineita sekä 

Ruotsille että Suomelle ottaa kantaa mahdolliseen Nato-jäsenyyteen. Historiallinen puolueettomuus 

oli nähtävissä tiiviinä osana molempien identiteettiä – sitä tuli muovata niin, että pidettäisiin tämä 

 
232 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1993–1994 OSLO 171 30.4.1993 Baltian maiden ja erityisesti Viron puolustus-, 

turvallisuus- ja ulkopolitiikka: Viron puolustusministeri Hain Rebas Norjassa. Niiniojan raportti ulkoministeriölle 

30.4.1993 
233 McSweeney 1999 s. 127 
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turvallisuusdoktriinin ydin elossa uudessa muodossa. Uudeksi ohjenuoraksi punottiin sotilaallinen 

liittoutumattomuus ja poliittinen sitoutuneisuus EU:n kautta. Identiteetin muovaus tapahtui 

intressilähtöisten paineiden alla, kun turvallisuus- ja talouspoliittiset syyt ohjasivat Euroopan 

yhdentymisen suuntaan. Intressien muutoksen voidaan näin Karpin mukaan tulkita siirtäneen 

puolueettomuuden identiteettiä uuteen muotoon ja säilöön, liittoutumattomuuteen.234  

Ruotsille oli erityisen tärkeää taata kykynsä toimia aktiivisesti ulkopolitiikassa pitäen yllä 

puolueettomuuden tuomaa uskottavuutta konfliktialueilla. Suomelle tämä toimintavapauden ylläpito 

oli myös olennaista. Karp tähdentää, että valtion leimaaminen ”huonoksi realistiksi” uusissa 

olosuhteissa epärationaaliselta tuntuvan liittoutumattomuuden vuoksi ei huomioi kulttuuri- ja 

identiteettitekijöiden roolia.235 Usein 90-lukua punnitsevassa keskustelussa nouseva kuvaus Suomen 

päätöksestä pysyä liittoutumattomana historian painolastiin juurtuneena epärationaalisuutena 

kiinnittyy käsitykseni mukaan liiaksi Paasikiven oppien juurtuneisuuteen. Geopolitiikkaan ja 

historiakokemukseen sidottu varovaisuus on merkittävä, mutta vain yksi palanen kokonaiskuvassa. 

On huomioitava puolueettomuuden merkitys suomalaisessa identiteetissä ja maan intressit toimia 

pitkässä linjassa aktiivisena pienenä valtiona. Lähes aina puolueettomuuskeskusteluun ulotettu 

Venäjän-uhka tulee nähdä monen eri tekijän summana. Reaalipolitiikka ja identiteettipolitiikka 

tasapainottavat toinen toistaan.  

Kulttuuris-sosiaalisten tekijöiden huomiointi ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteivätkö valtiot toimisi 

järkiperäisesti ja valintansa tiedostaen. Päinvastoin. Eritoten sotilaallinen turvallisuus on läpikotaisin 

rationaalista ja laskelmoitua. Uhka-analyysi perustuu yksinkertaisimmillaan potentiaalisen vihollisen 

tahtoon ja kykyyn käyttää aseellista voimaa, ja tuon voiman katsotaan voivan vahingoittaa 

kansakuntaa ja valtion rakenteita. Valtion kannattaa sotilasajattelun mukaan suunnitella ja varautua 

jopa epätodennäköiseltä tuntuvaan uhkaan: pahimman tapauksen ja hyökkäyksellisten aikeiden 

pitäminen suunnittelun lähtökohtana toimii myös pelotteena. Puolustuskapasiteetin – omien 

materiaalisten etujen ja teknologian – ylläpito viestittää valmiudesta kohdata vastapuoli ja sietää 

mahdollisen yhteenoton fyysisiä, psyykkisiä, taloudellisia ja sosiaalisia kustannuksia. Vastustajalta 

odotetaan, että sillä ei ole varaa omaan, täydelliseen tuhoon.236 Sotilaallisella uhkasektorilla voidaan 

nähdä olevan yhä 90-luvulla erikoisasema Suomen, Ruotsin ja Viron uhkaymmärryksessä, mutta 

Ruotsi irtautuu perinteisestä maanpuolustuksesta selkeimmin maantieteellisten rajojensa 

ulkopuolelle. Viro ja Suomi painottavat enemmän alueellista turvallisuuttaan, mutta se johtuu myös 

 
234 Karp 2007 s. 51 
235 Karp 2007 s. 50–51.  
236 Nokkala 2001 s. 190–197.   
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rationaalisista, fyysisiin tekijöihin ja omaan kapasiteettiin pohjautuvista laskelmoinneista. Sijainti, 

koko ja resurssit määrittävät realismin oppien mukaan sotilaallisen uhkakuvan intensiteetin.  

Kaikki kolme ovat kansainvälisen politiikan kielellä pieniä valtioita. Pienen valtion valtaresurssit ovat 

merkittävästi pienemmät kuin vähintään yhdellä naapurilla tai sen lähialueen valtiolla. Keskeistä on 

sotilaallinen heikkous, joten sotilaallinen voima ei voi toimia valtapoliittisena keinona. Siksi on 

luontevaa, että maat pyrkivät korostamaan instituutiokeskeisiä normeja, yhteistyötä, kansainvälistä 

kriisihallintaa ja muita ”pehmeitä” vaikutuskeinoja turvallisuuteen. Maantieteellinen etäisyys 

suurvaltaan määrittää tästä näkökulmasta turvallisuusuhkan suuruuden: naapurisuurvallan valta-

aseman lasku lisää pienen valtion turvallisuutta ja ulkopoliittista toimintavapautta. Olennaista on 

tietysti myös suurvallan aikomusten arviointi.237 Suomi pyrki kylmän sodan aikana pitämään yllä 

hyvää yhteistyötä ja yhteisymmärrystä Neuvostoliiton kanssa turvallisuutensa varmistamiseksi. 

Ruotsi nojautui lännen ja eritoten Yhdysvaltojen suuntaan, pyrkien yhdessä Suomen kanssa 

lähialueyhteistyöhön turvallisuuden edistämiseksi. Viro oli Neuvostoliiton hallitsemana kiistatta 

vailla mahdollisuuksia omiin turvallisuuspoliittisiin valintoihinsa.   

Realistisesti tarkasteltuna oli loogista, että päästyään Neuvostoliiton paineen alta 90-luvulla Suomi 

etsi turvallisuudelleen vahvistusta lännestä ja Itämeren alueen yhteistyöstä. Venäjän rajanaapuruus, 

sen strategiset alueet Suomen lähiympäristössä ja arvaamaton ulkopolitiikka pitivät kuitenkin elossa 

varovaisuutta sotilasliitto Naton suhteen. Suomen laaja aluepuolustus, alueellinen uhkakuva oli 

rationaalista säilyttää paitsi historiallisin merkityksin täytetyn itärajan, myös Suomenlahdella 

todetusti lisääntyneen paineen vuoksi. Ruotsilla Itämeri saarineen oli edelleen puskuri Venäjän 

sotilaallista uhkaa vastaan ja Baltian vapautuminen poisti kauttakulkuhyökkäyksen keskeisen uhkan. 

Ruotsi oli selkeästi Suomea ja Viroa sotilaallisesti vahvempi, mikä osaltaan toi liikkumavaraa 

otollisemman maantieteellisen sijainnin lisäksi.  

Viron geostrategista asemaa määrittää pitkälti sen merilinja ja itärajan tiheät metsät, joiden 

puolustusta edesauttavaa vaikutusta kuitenkin heikentävät lukuisat pienet tiet, jotka mahdollistavat 

nopeiden maajoukkojen kuljetuksen maan sisäalueelle. Ilmapuolustus on ongelmallisinta tasaisen 

maaston ja ilmatilan vähäisyyden vuoksi.238  Kun otetaan huomioon Venäjän arvaamattomuus ja 

sotilasmahti suhteessa Viron vähäisiin resursseihin, sotilaallisen uhkakuvan korostuminen aineistossa 

on tässä mielessä perusteltua ja tarpeen turvallisuuspolitiikassa. On mahdotonta erottaa täysin 

 
237 Blombergs, Fred: Johdatus Suomen turvallisuuspolitiikkaan kylmän sodan jälkeisessä Euroopassa. Teoksessa 

Blombergs 2016 s. 5–7.  
238 Lange, Peer: Estonia’s Security: Condolidating Forces and Growing Uncertainties. World Affairs vol. 157 nro 3. 

01/1995 s. 131 
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toisistaan käsittelemäni identiteettipoliittinen motiivi ja kovan turvallisuuden hakeminen, koska ne 

tukevat toinen toisiaan hallinnon diskursseissa. Tällainen erottelu osoittaa kuitenkin hyvin valtioiden 

uhkamotiivien kirjon.   

Yhtenäisyys ja rajattomuus toistuvat 90-luvun uhkakuvadiskursseissa. Silti geopolitiikka, 

vanhakantainen realismi nostaa päätään. Tämä on nähtävissä useissa puheenvuoroissa. Suomi ja Viro 

painottavat maantiedettä ja ”rajamaan” asemaansa myös, koska kokemuksen vahvistama 

järkiperäinen oppi ohjaa alleviivaamaan, että aikomuksiltaan epäselvä Venäjä on yhä rajanaapuri. 

Heikentynyt, mutta edelleen huomattavasti suurempi Venäjä on myös sotilassuunnittelun ”pahin 

mahdollinen”, koska vastaavaa perimmäistä uhkaa ei ole tarjolla. Sotilaallinen puolustus tarvitsee 

sotilaallisen uhkakuvan. Valtio tarvitsee sitä turvallisuuspolitiikkansa keskeisen instrumentin, 

väkivaltamonopolinsa oikeuttamiseksi. Tämän pohjalta katson, että koska Ruotsi ei voinut pitäytyä 

Venäjän-uhkassa vedoten maantieteen faktoihin tai rajanaapuruuteen, oli sen puolustus profiloitava 

nopeasti uusiksi. Olisi ollut paitsi poliittisesti, myös realistiselta kannalta haasteellista ylläpitää 

aluepuolustuksen doktriinia. Väittäisin, että kylmän sodan geopoliittinen tila muuttui eniten Ruotsin 

puolustuksen, sotilaallisen uhka-ajattelun kohdalla.   

Pienen valtion materiaaliset puitteet vaikuttavat kuitenkin myös identiteettiin. Mikäli valtion 

historiallisessa mentaliteetissa on rajoitettujen vaihtoehtojen ja rajoittuneisuuden kokemuksia 

suhteessa toimintaan sodissa, konflikteissa ja miehitysuhan alla, poliittinen johto voi käyttää 

pienuutta hyväkseen rakentaessaan kansakunnan identiteettiä. 239  Pienuus voi olla osa valtion 

omakuvaa: sen kautta voidaan korostetusti hakea toimintamahdollisuuksia ja esittää omaa rooli 

halutussa valossa. Heikot materiaaliset valmiudet voidaan kääntää vahvuudeksi. Presidentti Meri 

käyttää tätä keinoa aktiivisesti: ”Uskon, että pienillä valtioilla on velvoitteita määrittää 

kansainvälinen järjestys uudelleen. Suurilla valtioilla on suuremmat velvollisuudet, pienillä valtioilla 

suuremmat mahdollisuudet. Tämä ei ole ristiriitaisuutta, vaan tasapainoa.”240  Identiteeteillä on 

myös venymiskykyä, mikäli valtion intressit sitä vaativat. Kauppasuhteet ovat konkreettisin 

esimerkki – Viro jatkoi tiivistä idänkauppaa Venäjän kanssa, vaikka suuntautui muilla aloilla kauas 

sen vaikutuspiiristä.241  

 
239 Jurkynas, Mindaugas: Security Concerns of the Baltic States in the Twenty-first Century. Teoksessa Archer, Clive; 

Bailes, Alyson & Wivel, Anders (toim.) Small States and International Security. Europe and Beyond. 1. painos. 

Routledge, Lontoo 2014  s. 115 
240 UM 18.50 Viron ulkopolitiikka v. 1993–1994 Statement by H.E. Lennart Meri, President of The Republic of 

Estonia. YK:n 48. yleiskokouksessa. 30.9.1993 
241 Aalto 2001 s. 183  
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Kylmän sodan loppu sysäsi liikkeelle kiihtyvän keskustelun realismin olettamusten, ennen kaikkea 

anarkkisen ja materiaalisiin olosuhteisiin perustuvan maailmankuvan relevanttiudesta. 

Keskinäisriippuvuuden kasvu, demokratian leviäminen ja instituutioiden vahvistuminen nähtiin 

perinteistä valtapolitiikkaa syrjäyttävinä tekijöinä. Tutkimukseni perusteella nämä hallitsevatkin 

Suomen, Ruotsin ja Viron uhkamääritteitä: kilpailuun ja voimatasapainoon perustuvan turvallisuuden 

tilalle nousevat yhteistyön merkitys ja yhteinen turvallisuus. Realistisen linjan nimekkäisiin 

tutkijoihin kuuluvan Kenneth Waltzin mukaan nämä olivat kuitenkin järjestelmän sisäisiä 

notkahduksia, eivätkä perustavanlaatuisia rakenteellisia muutoksia maailmassa. 242  Sodan kuvan 

muutos, turvallisuuden kansainvälistäminen, uusien uhkien ilmeneminen ja instituutiokeskeinen 

yhteistyö olisivat tämän tulkinnan mukaan jatkuvia kehityskulkuja, jotka eivät muuta turvallisuuden 

ydintä, voimatasapainoon ja realismiin perustuvaa maailmanjärjestystä. Vaikka kaikki valtiot olisivat 

demokraattisia – ja näin syyt sotaan ja konflikteihin vähentyisivät – kansainvälisen politiikan syvin 

rakenne säilyisi anarkkisena.  

Tämä realistinen tulkintatapa asettaa mielenkiintoisen kysymyksen, josta jatkaa pohdintaa 

laajempaan visioon ajanjakson trendeistä. Muuttivatko Suomen, Ruotsin ja Viron laajentuneet 

uhkakuvat niiden käsityksiä turvallisuuden perustavanlaatuisesta luonteesta, vai oliko kyseessä 

sisäinen, pintapuolinen muutosprosessi, jonka takana lopulta sotilaallinen voima ja pienvaltiorealismi 

määräsivät turvallisuusajattelun perusolemuksen? Mitä esitetyt uhkakuvat voivat kertoa valtioiden 

turvallisuuskäsityksistä, siitä, mitä turvallisuus oikeastaan oli 90-luvulla? 

 

     8.6.  Uhkakuvista turvallisuuskäsityksiin 
 

Turvallisuudessa ei ole enää yksinomaan kysymys sotilaallisista uhkista. Sen ei enää pitäisi rajoittua 

valtioihin, vaan laajentua kansoihin ja yksilöihin. Kuten aiempina sodanjälkeisinä aikoina, normien, 

instituutioiden ja työvälineiden tulee sopeutua kylmän sodan jälkeiseen uuteen todellisuuteen. 

Yhteisen turvallisuuden visio – korvaamaan kauhistuttava turvallisuusjärjestelmä läpinäkyvällä, 

yhteistyöhaluisella, luottamusta rakentavalla ja käsitteellisesti laajennetulla turvallisuusjärjestelmällä 

– on tänään tehtävissämme todelliseksi.243 

Muutos on tutkimuksessani keskeisellä paikalla. Se ulottuu turvallisuuden käsitteen sisältöön ja 

konkreettiseen turvallisuuspolitiikkaan, jossa laaja, syventynyt, yhteistyövarainen, jaettu ja 

 
242 Waltz 2000 s. 5–10.  
243 Ingvar Carlssonin puhe Euroopan Neuvostolle 28.6.1995 http://assembly.coe.int/nw/xml/Speeches/Speech-

XML2HTML-EN.asp?SpeechID=32&a1=7&p2=2&lang=EN Haettu 18.2.2021. Tekijän suomentama.  

http://assembly.coe.int/nw/xml/Speeches/Speech-XML2HTML-EN.asp?SpeechID=32&a1=7&p2=2&lang=EN
http://assembly.coe.int/nw/xml/Speeches/Speech-XML2HTML-EN.asp?SpeechID=32&a1=7&p2=2&lang=EN
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yhtenäinen turvallisuuden tuottaminen nostetaan Suomen, Ruotsin ja Viron toimesta uuden Euroopan 

kulmakiveksi. Turvallisuutta määritellään tällaisin entistä positiivisimmin käsittein. Ne suuntaavat 

katseen tulevaisuuteen menneen sijaan, johon puolestaan liitetään valtion sisäänpäin kääntyneiden 

turvallisuusratkaisujen haitallisuus. Usko kansojen yhteistyössä tehtävään rauhallisempaan 

maailmaan – niin kansainvälisten sopimusten, arvoyhtenäisyyden, rauhantyön kuin instituutioidenkin 

kautta – näyttäytyy uutena hetkenä luoda historiaa. Suomen, Ruotsin ja Viron poliittiset johtohahmot 

ja eliitti luovat mentaalisia kuvia jakamattomasta Euroopasta, jossa kylmä sota on enää pelkkä muisto 

nollasummapelin ja sotilaallisten vastakkainasettelujen maailmasta. Realismin hallitsema 

turvallisuus tuntuu läpeensä vanhentuneelta: sen sijaan liberalistinen, yhteistyöperusteisiin 

instituutioihin nojaava turvallisuuden tekeminen on kohotettu liki pyhään asemaan. Yksilöiden ja 

kansojen ihmisoikeuksia suojellaan uudella intensiteetillä omien rajojen ulkopuolella. Uusia uhkia 

painotetaan haasteena, johon vastaaminen kuuluu kaikille globaalisti.   

Todellisuus diskurssien alla on kuitenkin vähemmän suoraviivainen. Turvallisuuden kaltainen 

monimutkainen käsite ei muutu hetkessä. Liberalistisen, yhteistyöhön perustuvan turvallisuuden 

voimakasta tavoitteidenasettelua varjostaa valtion turvallisuuden logiikkaan ja maailmankuvaan 

sidottu puolustuksellisuus. Valtio ei menettänytkään aikaikkunana perustavanlaatuista merkitystään 

turvallisuudessa – sillä oli edelleen rajat, rakenteet ja identiteetti, jotka turvata itsenäisesti, 

riippumatta keskinäisriippuvaisuuden lisääntymisestä. Rajojen tekemisen tarve, jopa 

välttämättömyys, on ilmeistä tarkastellessa uhkakuvissa näkyvää toiseuttamista ja minäkuvan 

tekemistä. 

Mitä turvallisuuspolitiikan lähtökohdaksi tuli ottaa, kun valtioiden maailmankuvia jouduttiin 

kääntämään toiseen asentoon? Miten voitaisiin säilyttää uhkien hallinnan ja varautumisen keskeisyys, 

kun niille ei ollut konkreettista lähdettä? Maailma koostui 90-luvulla entistä näkyvämmin 

hajanaisista, hahmottomista ja sitäkin pelottavimmista uhkista laittomista ihmisvyöryistä ympäristön 

tuhoutumiseen ja demokratiaa horjuttaviin rikollisryhmiin. Ne eivät välittäneet valtion rajoista, 

näkyvimmästä ja perinteisemmästä koskemattomuuden ja eheyden tunnusmerkistä. Näiden uhkien 

liittäminen Venäjään antoi turvallisuuspolitiikalle vakautta uudessa maailmassa ja valtio sai 

näennäisen turvallisuuden tunteen, hallinnan illuusion.  

Tutkimusaineiston puhetavoissa uusien uhkien korottaminen rinnalla palataan jatkuvasti perinteisiin 

uhkakuviin. Kuten Nokkala huomauttaa, ”uhkien monisektorisuudesta ja lisääntyneestä linkityksestä 

huolimatta niiden luonne säilyi kuitenkin vahvasti poliittis-sotilaallisena.” 244  Kriisinhallinnan ja 

 
244 Nokkala 2001 s. 253 
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alueellisten konfliktien uhkan saama painoarvo viittaa siihen, että valtiot alkoivat etsiä uutta muottia 

kansalliselle puolustukselleen. Eurooppalaisuus näyttää tarjoavan kaikille kolmelle valtiolle 

turvallisuuden viitekohteen, joka ratkaisee kansallisen ja kansainvälisen turvallisuuden 

yhteensovittamisen vaikeuden. Jos on osana läntistä Eurooppaa, on myös osana laajemmassa, 

hyväksytyssä ja hyödyllisessä turvallisuusyhteisössä, ja samalla voidaan pitäytyä turvallisissa, 

tutuissa uhkakuvissa. Eurooppalainen turvallisuuskäsitys sulkee sisäänsä keinon uhkakuvien 

jäsentämiseen: tavan olla mukana muutoksen virrassa säilyttäen omat kansalliset tottumukset.  

Verrattuna Suomeen ja Ruotsiin Viro on oma erikoistapauksensa. Realistinen turvallisuuskäsitys, 

sisältäen maan kokemuksen vallan epätasapainosta ja eksistentiaalisesta turvattomuudesta, heijastuu 

liki jokaiseen uhkakuvaan. Kun Suomi ja Ruotsi kykenevät laajentamaan ja syventämään 

uhkaympäristöään – ainakin diskursiivisesti – Virolle on ensisijaista ja välttämätöntä noudattaa 

realismin kovaa oppia. Valtion perustan on oltava turvattu, ennen kuin turvallisuuspolitiikka saa 

kansainvälisiä muotoja. Sen vuoksi Viro kiinnittää orastavaan kriisinhallintaansakin konkreettisen, 

fyysisen turvallisuutensa vahvistamisen, kun Suomi ja Ruotsi perustelevat kriisien uhkakuvaa lähinnä 

yleisen vakauden ja rauhan rakentamisen kautta. Vasta, kun Viron kansallinen itsetunto, identiteetti, 

rajat ja rakenteet alkoivat 90-luvun edetessä saada konkreettista turvaa, näkyy aineistossakin uusien 

uhkien asteittainen tuleminen. Osin tämän havainnon vuoksi turvallisuuskäsityksiä arvioitaessa on 

hyödyllistä ulottaa vertailuun myös ilmeisten vertailukohteiden ulkopuolinen valtio. Viron tapaus 

osoittaa, että vahva realistinen maailmankatsomus ei ollut menneen, kylmän sodan hallitseman 

maailman ilmiö, vaan välttämättömyys, joka olisi ollut myös Suomessa ja Ruotsissa uhkakuvia 

ohjaava tekijä, mikäli historia olisi kulkenut toiseen suuntaan.  

Millaisesta muutoksesta turvallisuuskäsityksissä siis todella oli kyse? Viittaavatko uhkakuvien 

kehykset valtiojärjestelmän sisäisiin, syviin turvallisuuskäsityksiin koskemattomiin muutoksiin, joita 

edistetään lähinnä puhetavoissa? Laaja turvallisuuskäsitys näyttää toimineen ajanjaksona yleisesti 

tavoiteltuna normina, jonka toimeenpanon vaikeudet heijastuvat aineistossa yhä vahvana 

sotilaallisena korostuksena ja uusien uhkien sitomisena valtiollisiin rajoihin, eritoten Venäjään. 

Kansallisilla turvallisuusnäkemyksillä on olennainen merkitys, vaikka poliittisten päättäjien puheissa 

niitä painetaankin alas. Suomen, Ruotsin ja Viron yksilölliset, eri aikoina ja eri kokemuksista 

muovautuneet uhkakuvakerrostumat ovat turvallisuuden ytimessä, vaikka muutosvoimat painavat 

niitä alas jaetun turvallisuuden ja jaettujen uhkien tieltä. Valtioiden voidaan olettaa tekevän 

turvallisuuspolitiikkaa omien ehtojensa mukaan, uhkakuvilla, jotka palvelevat valtion funktiota 

laajasti aina sotilaallisesta turvallisuudesta identiteettipolitiikkaan. 
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9. Lopuksi   
 

 

Esitin johdannossa yksinkertaisen ajatusrakenteen: turvallisuus tuottaa uhkia. Tutkimuksen edetessä 

olen havainnollistanut, kuinka Suomi, Ruotsi ja Viro valjastivat kylmän sodan jälkeisen 

epävarmuuden ja pelon tilan uhkakuvien perusteluksi. Uhkakuvat lisääntyivät diskursseissa, vaikka 

vuosikymmeniä hallinnut suursodan uhka oli tiessään. Uutta, turvallisempaa maailmanjärjestystä ei 

otettu varauksetta vastaan: sen sijaan ennennäkemätön uhkattomuuden tila ilman selkeää uhkaajaa 

nostatti kriisimielialoja. Uhkakuvia etsittiin uusista paikoista, valtion rajojen ulkopuolelta, 

näkymättömistä lähteistä ja eurooppalaisen yhteisymmärryksen tukemana. Turvallisuutta 

laajennettiin, koska se oli sovitettava uuteen aikaan uusine turvallisuushuolineen, mutta nuo 

huolenaiheet eivät nousseet tyhjästä – ne olivat aina olemassa. Nyt ikkuna oli avoin niiden kiihtyvälle 

politisoinnille ja turvallistamiselle. Turvallisuuden diskursiivinen laajentaminen oli välttämätön 

keino valtion turvallisuuspolitiikan pitämiseksi hengissä. Pelon ja epävarmuuden ylläpidolla oli 

kahtalainen luonne: niillä paitsi perusteltiin ”uusien” uhkien roolia, myös tarjottiin resonoiva oikeutus 

vanhoille uhkille, pääasiassa Venäjälle. Nähty kriisiherkkä, keskinäisriippuvainen maailma antoi 

syyn turvattomuuden tuntemuksen jatkumiselle.    

Millaisia johtopäätöksiä voidaan esittää, ja miten tutkimustulokset tukevat tätä tulkintaa? Suomea, 

Ruotsia ja Viroa yhdistää selkeimmin – ja tuskin yllättävästi – Venäjän-uhkan pitäminen esillä uhka-

arvioissa. Uhkan vaikutusvalta poliittisten päättäjien maailmankuvissa näyttäytyy kuitenkin 

huomattavan määräävänä. Sen avulla hallitaan lähes kaikkea, mitä uudessa Euroopassa väijyy 

nurkkien takana: Venäjä tuo elintärkeää jatkuvuutta muutoksen pyörteissä. Näennäisesti yhtenevän 

uhkakuvan alla piilee merkityseroja, erilaisia kehyksiä. Venäjä on sekä vuosisatainen valloittaja, 

vakavasti otettava naapurisuurvalta, paheksuttava valtapolitikoija että räjähdysherkkä, heikkoudessa 

rypevä demokratiakokelas. Toinen merkittävä yhdistävä tekijä uhkakuvissa on niiden vahva 

kehystäminen länteen ja Eurooppaan yhteistyövaraisen turvallisuuskäsityksen mukaisesti. Arvoja ja 

normeja opitaan ja omaksutaan läntisten mallien mukaisesti.  

Samaan tapaan Baltian ja Itämeren turvallisuustilannetta, alueellisia konflikteja, aseisiin, 

ympäristöön, rikollisuuteen ja pakolaisuuteen kytkeytyviä huolia lähestytään eri painotuksin. Ne 

kytkeytyvät niin kulttuuriin, identiteettiin, toimintamahdollisuuksiin, historiaan, kognitiivisiin 

uskomuksiin kuin rationaalisiin harkintoihinkin. Keskeisimmät eroavaisuudet liittyvät puhetapoihin, 

eivät suoranaisesti uhkien sisältöön. Ruotsi on Suomea suorempi ja rohkeampi 

uhkakuvapuhunnassaan, perspektiivi on globaalimpi ja moraalinen kritiikki näkyvämpää. Maa 
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kuitenkin sitoo uhkat Suomen tapaan Venäjään, mikä on puolestaan Virolle ilmeisin tapa vakuuttaa 

kansainvälinen yhteisö ahdingostaan ja perustella turvattomuuttaan. Baltian turvallisuustyhjiön 

uhkan esiintuonti kertoo polttavasta tarpeesta liittyä länteen ja on toisaalta erinomainen keino 

hoputtaa haluttua viiteryhmää toimimaan maan hyväksi. Muutenkin Viron suhtautuminen länteen on 

kahtalainen: sieltä ollaan valmiita hakemaan kaikin keinoin turvallisuutta ja identiteetin aineksia, 

mutta samalla ilmassa on turhautumista oman vaikutusvallan vähäisyyteen. Venäjän-uhka on 

kehystetty eksistentiaalisena ja polttavana, mutta se täytyy myös liudentaa vallitsevien normien 

mukaisesti.  

Suomen uhkapuhunta sisältää varovaisemman, provokaatioita välttävän elementin: maan 

lähestymistapa on pikemminkin diplomaattinen ja suoria kannanottoja välttävä. Viro ja Suomi 

hyödyntävät identiteettipoliittisia, idän ja lännen vastakkaisuutta korostavia latauksia, joissa Viro 

käyttää mieluusti myös vihollisuuden tematiikkaa. Ruotsin tarve määritellä aktiivisesti paikkansa 

lännessä on vähäisempi. Alueellisen kriisin uhka kehystetään vakavin sanoin sekä Suomessa että 

Ruotsissa, mutta tämä ei käy täysin mutkattomasti puolustushallinnon painottaessa omaan tilaansa 

sidottua sotilaallista uhkakuvaa. Kansainvälinen ja perinteinen kansallinen turvallisuus käyvät 

jännitteistä merkityskamppailua. Tiivis aluepuolustus jää Suomessa kriisinhallinnan rinnalle: 

vanhasta uhkakuvasta ei olla valmiita luopumaan. Virokin tarjoaa kriisinhallinnalle panoksensa, 

mutta motiivi piilee vahvemmin oman turvallisuuden edistämisessä. Mitä tulee pakolaisten, 

ympäristön ja rikollisuuden uhkiin, nostetaan ne poliittisissa diskursseissa keskiöön, mutta poliittis-

sotilaallisiin uhkiin verrattuna ne ovat yhä ilman vahvaa toiminnallista ulottuvuutta. Uusien uhkien 

globaali kehystämistapa kaikkien rajattomina uhkina, yhteisvastuullisina ongelmina, sotii lähes 

yksinomaan Venäjälle rajautuvaa puhetapaa vastaan.  

Tutkimukseni osoittaa muiden konstruktivististen uhkakuvatutkimusten tapaan, että yksi 

tulkintakulma ei riitä: ilman monialaista lähestymistä eritoten Suomen ja Ruotsin välisten 

uhkamääritteiden erojen selittäminen jäisi pintapuoliseksi. Viron analysointi puolestaan näyttää, että 

eksistentiaalinen turvallisuudentuntemus on pohja, jonka natistessa liitoksistaan ei turvallisuudelle 

voida, saati ole loogista, etsiä uusia viitekohteita. Se tapahtuu vasta, kun perusta on vakaa. Vaikka 

tulokset kokonaisuudessaan vastaavat aiemman tutkimuksen linjoja, monialaiset merkitystulkinnat 

rikastuttavat näkymää. Tutkimuksellisesti antoisimpia ovatkin uhkakuvien rakentamisen motiivit. 

Niiden rikkaus, yhteisvaikutukset ja roolit turvallisuuskäsityksien avaajina paljastuvat vain 

menemällä uhkakuvien taakse, maailmankatsomuksiin saakka.   

Jatkossa turvallisuus- ja uhkakuvatutkimus voisi hyötyä vertailevista, monitieteisistä tutkimuksista – 

esimerkiksi useamman Pohjoismaan turvallisuuspolitiikan vertaaminen voisi avautua paremmin 
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sosiologisten linssien lävitse, jolloin pääpaino ei olisi ainoastaan strategisissa liittoutumisvalinnoissa. 

Vertailu on tiedon moottori. Ilman konstruktivismin tukemaa vertailevaa näkökulmaa Ruotsin vahva 

normatiivisuus uhkakuvien tuottamisessa olisi omassa tutkimusasetelmassani voinut jäädä 

vähemmälle painoarvolle, ja Viron poikkeuksellinen, konkreettinen turvahakuisuus kriisinhallinnan 

kautta ei olisi erottunut yhtä selvästi. Uhkakuvien selitysvoima on riippuvainen näkökulman 

laajuudesta ja vertailun ennakkoluulottomista asetelmista.  

Niin usein kuin puhutaankin kylmän sodan jälkeisestä merkittävästä muutoksesta, uhkakuvien 

suhteen muutoksen vastinparina oli sotilaallisten uhkien jatkuvuus, valtionpuolustuksen tärkein 

peruste. Keskeisin havaintoni on, että muutos ei koskettanut uhkakuvien perimmäistä 

instrumentaalisuutta, poliittista käyttötarvetta. Suomi, Ruotsi ja Viro omaksuivat uusia kehystämisen 

tapoja yhteistyöstä instituutiouskoon, mutta turvallisuuden logiikka oli edelleen sama. Uuden, 

jakamattoman Euroopan yhteinen turvallisuus merkitsi uudenlaista turvattomuutta: uhkaton maailma 

oli valtioille edelleenkin mahdottomuus. Turvallisuutta ei voinut olla ilman uhkakuvia: nyt ne vain 

vaativat uudenlaisia puhetapoja. Suurin yhtenevyys tutkimuksen uhkakuvadiskursseissa on tässä 

turvallisuuden dilemmassa. Uhkakuvia tarvittiin edelleen uusine kehyksineen ja vanhoine 

raameineen, jopa kiihkeämmin kuin ennen – ilman niitä valtio ei voinut olla turvassa.   
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