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Tiivistelmä: Tutkielmassa tarkastellaan, miten Suomen kansainvälistä asemaa on määritelty Krimin
miehityksen jälkeisessä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa, erityisesti liittyen 
kysymykseen Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä. Tarkastelun kohteena oleva ajanjakso alkaa
Krimin miehityksestä helmikuussa 2014 ja päättyy vuoden 2016 ulko- ja turvallisuuspoliittisen 
selonteon eduskuntakäsittelyyn joulukuussa 2016. Tutkielman pääasiallisena aineistona on 
ulkopoliittisten päätöksentekijöiden tutkimusajankohtana pitämät puheet, joita täydennetään 
valikoiduilla asiantuntijakannoilla. Vuoden 2016 ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko sekä 
siihen liittyvä prosessi ja eduskuntakeskustelut käsitellään tutkielmassa omassa luvussaan.

Aihetta lähestytään identiteetin käsitteen kautta, eli tutkielman pyrkimyksenä on analysoida, miten 
Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista identiteettiä on määritelty osana tutkittavaa keskustelua. 
Tästä näkökulmasta ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelun ytimessä on kysymys Suomen 
asemasta ja roolista maailmassa, ja miten eri toimijat sitä hahmottavat. Tutkielman tarkoituksena 
onkin täydentää aiempaa ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelun tutkimusta sekä tuoreella 
aineistolla että tutkimustraditiossa parin viime vuosikymmenen aikana esiin nousseella 
identiteettipoliittisella näkökulmalla.

Ukrainan kriisin herättämässä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa korostui toisaalta 
Venäjän toimia tuomitseva sekä Euroopan unionin yhtenäisyyttä painottava läntinen linja, toisaalta 
paluun teki aiempaa vahvempi kansallinen ja pienvaltiorealistinen painotus. Näiden yleislinjojen 
pohjalta Suomelle ehdotettiin tutkimusajankohtana useita ulkopoliittisia rooleja ja identiteettejä, 
joita tuodaan esiin tässä tutkielmassa. Vuoden 2016 ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa 
päädyttiin lopulta eräänlaiseen kompromissiin näiden erilaisten tulkintojen välillä. Myös tasavallan 
presidentti Sauli Niinistö on osaltaan rakentanut tasapainoista ulkopoliittista identiteettiä Suomelle 
pilarimallinsa kautta. Yleisesti ottaen voidaan kuitenkin nähdä, että Suomen kansainvälisen 
asemoitumisen yleissuunta on Krimin miehityksen jälkeisessä tilanteessa ollut kohti länttä.
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1 Johdanto

1.1 Tutkimusaihe

”Nykyistä Nato-linjaamme – johon kuuluu tiivis Nato-yhteistyö ja myös mahdollisuus hakea 

jäsenyyttä – kohtaan tunnetaan usein kahtalaista tyytymättömyyttä. Se nähdään aidalla istumisena. 

Toisten mielestä aidan yli pitäisi jo nopeasti siirtyä. Toisten mielestä sille ei olisi pitänyt edes 

nousta – tai ainakin se oli turhaa. Minusta taas aidan päällä on aika hyvä olla...Suomi päättää 

paikkansa ja suuntansa, niin kuin sille hyväksi on, siinä asetelmassa, jonka historia kulloinkin 

ympärillemme asettaa”.1

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on kuvannut Suomen Nato-linjaa, eli optiopolitiikan 

ylläpitämistä suhteessa Natoon, ”aidalla istumiseksi”. Mielikuva kohtalonomaisesta aidasta on 

osuva, ja voisi kuvata Suomen kansainvälistä asemaa laajemminkin. Perinteinen näkemys Suomen 

ulkopoliittisesta identiteetistä korostaa Suomen roolia rajamaana idän ja lännen välissä. Usein 

todetaan, että ”maantieteelle emme mahda mitään”. Mikko Majander on todennut, että

 ”Suomen kansainvälisen aseman historiallinen peruskysymys kuuluu, onko se Pohjolan itäisin 

jäsen vai pohjoisin Baltian maa”.2 Suomea on historian kuluessa sijoitettu sekä itään ja länteen että 

jonnekin niiden välimaastoon. Suomen ulkopoliittisen identiteetin keskeisiksi tunnusmerkeiksi on 

tarjottu toisaalta puolueettomuutta ja pienuutta, toisaalta pohjoismaisuutta tai läntisyyttä. 

Rajanvetoja sekä yhtäläisyyksiä on haettu etenkin suhteessa naapureihin Ruotsiin ja Venäjään, 

mutta myös Yhdysvaltoihin (ja sen johtamaan läntiseen yhteisöön) sekä Baltiaan. Aidalla istuminen 

on toisaalta ollut Suomen ulkopoliittiselta johdolta myös tietoinen strategia. Kuten Niinistö yllä 

olevassa sitaatissa toteaa, se on tuonut joustavuutta hakea omaa paikkaa ja asemaa kulloinkin käsillä

vallitsevassa historiallisessa tilanteessa.

Venäjän miehitettyä vuoden 2014 helmikuussa Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan ja liitettyä 

sen omaan valtioalueeseensa joutuivat suomalaisetkin arvioimaan uudesta näkökulmasta presidentti 

Vladimir Putinin Venäjän ulkopolitiikkaa sekä Venäjän asemaa Suomen naapurina. Pian Krimin 

valtauksen jälkeen Itä-Ukrainassa alkoi sisällissota, jossa Venäjä on antanut niin sotilaallisen kuin 

poliittisen tukensa itsenäisyyttä tavoitteleville kapinallisille. Vaikka ulkopoliittinen johto ei ole 

1 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe suurlähettiläskokouksessa Finlandia-talolla 27.8.2013. EILEN – 
Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/2919/?language=fi (Luettu 4.11.2020).

2 Majander, Mikko (2020): Komplekseja, kilpailua ja kumppanuutta Suomen ja Ruotsin suhteissa. 
Kustannusosakeyhtiö Siltala, Helsinki, 221.
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avoimesti todennut Venäjän olevan uhka Suomen turvallisuudelle, on turvallisuustilanteen sekä 

Itämerellä että Euroopassa avoimesti todettu heikentyneen. Suomi on reagoinut tilanteeseen 

tiivistämällä puolustusyhteistyötään Ruotsin ja Naton kanssa.3 Samalla Ukrainan konflikti on tehnyt

ajankohtaiseksi myös kysymyksen Suomen sotilaallisesta liittoutumisesta.

Tämän maisterintutkielman tarkoituksena on tarkastella, miten Suomen kansainvälistä asemaa on 

määritelty Krimin miehityksen jälkeisessä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa, erityisesti 

suhteessa Natoon ja sotilaalliseen liittoutumiseen (tai liittoutumattomuuteen). Tässä tutkielmassa 

ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu on rajattu toimijatasolla ulko- ja turvallisuuspoliittisiin 

päätöksentekijöihin sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan keskittyviin asiantuntijoihin. Aihetta 

lähestytään identiteetin käsitteen kautta, eli tutkielman pyrkimyksenä on analysoida, miten Suomen 

ulko- ja turvallisuuspoliittista identiteettiä on määritelty osana keskustelua. Tästä näkökulmasta 

ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa on pohjimmiltaan kyse siitä, millaisena Suomi sekä 

sen rooli ja asema maailmassa nähdään.

1.2 Tutkimuskysymys

Tutkielmani pääasiallisena tutkimuskysymyksenä on selvittää, miten Suomen kansainvälistä asemaa

on määritelty osana Krimin miehityksen jälkeistä ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua. Tästä 

yleisestä kysymyksenasettelusta päädytään tarkastelemaan erityisesti sitä, kuinka ulko- ja 

turvallisuuspoliittisen keskustelun eri osapuolet ovat korostaneet argumenteissaan toisaalta Suomen 

ja Venäjän keskinäisiä suhteita ja niiden erityislaatuisuutta, ja toisaalta Suomen paikkaa osana 

Euroopan unionia ja länttä, ja miten nämä argumentit suhteutuvat toisiinsa. Vaikka tutkielman 

tarkoituksena ei ole tutkia ainoastaan Ukrainan kriisiin viittaavia argumentteja, on yhtenä 

tutkielman läpikäyvänä kysymyksenä myös se, miten Ukrainan kriisiä on mahdollisesti käytetty eri 

osapuolien argumenteissa.

Tästä tutkielman ytimessä olevasta kysymyksenasettelusta päädytään tarkastelemaan myös joitakin 

suurempia linjoja. Suomalaisella ulko- ja turvallisuuspoliittisella keskustelulla on vahvat sidokset 

kansalliseen identiteettiin ja siihen liittyviin historiakäsityksiin. Nykyisen tutkiminen on aina myös 

menneen tutkimista. Myös tämän päivän ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu osaltaan 

rakentaa ja ylläpitää Suomen kansalliseen identiteettiin liittyviä historiakäsityksiä. 

Identiteettipoliittisesta näkökulmasta Nato-keskustelun ytimessä ei olekaan pelkästään kysymys 

3 Iloniemi, Jaakko & Limnéll, Jarmo (2018): Uhkakuvat. Docendo, Jyväskylä, 55-56.
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Nato-jäsenyydestä, vaan myös Suomen kansainvälisestä asemasta ja sen jatkuvuudesta. Yhdestä 

näkökulmasta Natoon liittyminen voitaisiin nähdä Suomen länsimaistumisen, ja samalla myös 

suomettumisen, päätepisteenä, kun taas toisesta näkökulmasta jäsenyys näyttäytyy suomalaiselle 

identiteetille keskeisestä puolueettomuuspolitiikasta, ja samalla ulkopoliittisesta suvereniteetista, 

luopumisena. Katsoo asiaa mistä näkökulmasta tahansa, Nato-jäsenyys ei olisi pelkästään puhtaasti 

käytännöllinen ja turvallisuuspoliittinen ratkaisu, vaan merkittävä murros Suomen kansallisessa 

historiassa ja identiteetissä. Onkin hyvä ottaa huomioon, että tästä näkökulmasta tutkielmani ei 

sijoitu pelkästään Nato-keskustelun tutkimuksen kenttään, vaan myös laajempaan suomalaisen 

ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkimustraditioon ja -keskusteluun.

Yksi tutkielmani merkittäviä teemoja on kansallisen identiteetin merkitys osana suomalaista ulko- 

ja turvallisuuspoliittista keskustelua ja samalla myös ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tutkielmani 

taustalla on perustavanlaatuinen identiteettipoliittinen kysymys siitä, mikä on Suomen paikka ja 

rooli maailmassa. Tutkielmassani pyrin hahmottamaan, miten tätä Suomen roolia on rakennettu ja 

miten sillä on argumentoitu osana viimeaikaista turvallisuuspoliittista keskustelua.

1.3 Aiempi tutkimus ja tutkimustehtävän rajaus

Tässä alaluvussa tarkastellaan tutkimusaiheeseeni kaikkein suorimmin liittyvää aiempaa tutkimusta,

johon suhteessa tutkimustehtäväni myös rajataan. Tutkielmani teoreettisen lähestymistavan kannalta

keskeistä tutkimusta tullaan käsittelemään myöhemmin tässä johdantoluvussa sekä tutkielman 

toisessa luvussa, jossa tutkimani ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelun historiallista kontekstia 

rakennetaan.

Suomalaisesta Nato-keskustelusta tehty tutkimus on keskittynyt pitkälti Natosta mediassa käytyyn 

julkiseen keskusteluun. Tutkimuksissa on keskitytty ajallisesti etenkin 2000-luvun alkuun. Nato-

keskustelu on kiinnostanut tutkimuskohteena etenkin viestinnän tutkijoita.

 

Juho Rahkosen väitöskirja Journalismi taistelukenttänä: Suomen Nato-jäsenyydestä käyty julkinen 

keskustelu 2003-2004 (2006) käsittelee Nato-keskustelua eri tiedotusvälineissä, kuten sanoma- ja 

aikakausilehdistössä, televisiossa ja radiossa, mutta tutkimusaineiston pääpaino on neljässä 

keskeisessä päivälehdessä, Helsingin Sanomissa, Ilta-Sanomissa, Aamulehdessä ja Iltalehdessä, 

käydyssä keskustelussa.4 Outi Vainionkulma-Immosen viestinnän pro gradu -tutkielmassa Julkinen 

4 Rahkonen, Juho (2006): Journalismi taistelukenttänä: Suomen Nato-jäsenyydestä käyty julkinen keskustelu 2003-

3



keskustelu ja kansalainen: Suomalainen Nato-keskustelu syksyllä 2001 (2004) pohditaan tavallisen 

kansalaisen roolia joukkoviestimissä käydyssä Nato-keskustelussa. Vainionkulma-Immosen 

pääväittämänä on, että Nato-keskustelu syksyllä 2001 rakentui keskustelua hallitsevan eliitin, eli 

poliitikkojen, asiantuntijoiden sekä myös toimittajien ehdoilla.5 Eero Kytömaan viestinnän pro 

gradu -tutkielmassa Kuurupiiloa sotilasliiton eteisessä: Aihelma-analyysi sanomalehtien Nato-

keskustelusta vuonna 2002 (2006) keskitytään siihen, millaisin teemoin vuoden 2002 Nato-

keskustelua käytiin, ja miten sanomalehtijournalismi organisoi keskustelua eri toimijoiden välillä.6 

Sanna Savonius on tutkinut viestinnän pro gradu -tutkielmassaan "Natolla sä menetät vaan ääniä": 

Tukahdutettu keskustelu ja torjumisen strategioita eduskuntavaaleissa 2003 (2004) mediassa 

käydyn Nato-keskustelun tukahduttamista ennen vuoden 2003 eduskuntavaaleja. Savoniuksen 

johtopäätöksenä on, että Nato-kysymyksen tukahduttamiseen osallistuivat sekä poliitikot että 

toimittajat. Lisäksi Savonius argumentoi tutkielmassaan, että Nato-kysymyksen vähäinen käsittely 

oli ”sidoksissa aiheen kulttuuriseen kontekstiin, suomalaisiin identiteetteihin ja niiden historiallisiin 

ristiriitoihin”.7

Temaattisesti melko lähelle omaa tutkielmaani sijoittuu Lotta-Kaisa Enkkelän poliittisen historian 

pro gradu -tutkielma Itään, länteen vai pohjoiseen?: Kannanottoja Suomen geopoliittisesta 

sijainnista Baltian maiden Natoon liittymisen valossa (2016). Enkkelän tutkielma käsittelee 

Suomessa esitettyjä kannanottoja ja reaktioita liittyen Baltian maiden Nato-jäsenyyteen vuosina 

2001-2004. Enkkelä on käyttänyt tutkielmassaan lähdeaineistona vuosien 2001 ja 2004 

puolustuspoliittisia selontekoja sekä niistä käytyjä eduskuntakeskusteluita. Lisäksi tutkielmassa 

käytetään lähdeaineistona valikoituja asiantuntijakirjoituksia eri julkaisuissa. Kuten omassakin 

tutkielmassani, myös Enkkelän tutkielman keskiössä on keskustelu Suomen asemasta ja poliittisesta

viiteryhmästä Euroopassa. Enkkelä käyttää tutkielmansa teoreettisena lähestymistapana kriittistä 

geopolitiikkaa, joka on myös lähellä oman tutkielmani identiteettiä korostavaa näkökulmaa. 

Enkkelä on päätynyt tutkielmassaan johtopäätökseen, jonka mukaan ”Suomen sotilaallinen 

liittoutumattomuus 2000-luvun alussa perustui ainakin osittain haluun korostaa valittua 

turvallisuuspoliittista viiteryhmää”.8

2004. Tiedotusopin väitöskirja, yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Tampereen yliopisto, 19. 
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/67631/951-44-6706-X.pdf?sequence=1 (Luettu 4.11.2020)

5 Vainionkulma-Immonen, Outi (2004): Julkinen keskustelu ja kansalainen: Suomalainen Nato-keskustelu syksyllä 
2001. Viestinnän pro-gradu tutkielma, valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto. Tiivistelmä.

6 Kytömaa, Eero (2006): Kuurupiiloa sotilasliiton eteisessä: Aihelma-analyysi sanomalehtien Nato-keskustelusta 
vuonna 2002. Viestinnän pro gradu -tutkielma, valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto. Tiivistelmä.

7 Savonius, Sanna (2004): "Natolla sä menetät vaan ääniä": Tukahdutettu keskustelu ja torjumisen strategioita 
eduskuntavaaleissa 2003. Viestinnän pro gradu -tutkielma, valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto. 
Tiivistelmä.

8 Enkkelä, Lotta-Kaisa (2016):  Itään, länteen vai pohjoiseen?: Kannanottoja Suomen geopoliittisesta sijainnista 
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Hyvin lähelle omaa tutkielmaani sijoittuu Nina Ängeslevän yleisen valtio-opin pro gradu -tutkielma

Eduskunnan Nato-keskustelun argumentaatio strategisen kulttuurin näkökulmasta vaalikaudella 

2011–2014: Ukrainan kriisi ulkoisena shokkina (2015). Ängeslevä käsittelee tutkielmassaan 

eduskunnassa käydyn Nato-keskustelun argumentaatiota vaalikaudella 2011–2014. Ängeslevän 

tutkimusaineistona ovat pöytäkirjat kymmenestä eduskunnan täysistuntokeskustelusta, joissa Nato-

keskustelulla on ollut merkittävä rooli. Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimii strategisen 

kulttuurin käsite. Lisäksi Ängeslevä käyttää argumenttien analysoimiseen Chaïm Perelmanin 

argumentaatioteoriaa. Kuten omassa tutkielmassani, myös Ängeslevän tutkielmassa Ukrainan 

kriisiä käytetään merkittävänä turvallisuuspoliittisena muutoksena, jonka kautta Nato-keskustelua 

tarkastellaan. Ängeslevän ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä on, millaista argumentaatiota 

Natosta käytiin vaalikaudella 2011–2014, ja toiseksi, onko argumentaatiossa havaittavissa muutosta 

Ukrainan kriisin aiheuttaman ulkoisen shokin seurauksena. Samalla Ängeslevä on itseni tavoin 

kiinnostunut erilaisten ulko- ja turvallisuuspoliittisten traditioiden näkymisestä osana Natosta 

käytävää keskustelua. Ängeslevä on jaotellut Suomen ulkopolitiikan pitkän linjan traditiot 

länsisuhteita ja menestymistä korostavaan liberalismiin ja maantieteellisiä tosiasioita sekä Venäjä-

suhteita korostavaan pienvaltiorealismiin. Ängeslevä päätyy tutkielmassaan johtopäätökseen, jonka 

mukaan suurin Ukrainan kriisin myötä Nato-keskustelussa tapahtunut muutos liittyi 

konsensusajattelun lisääntymiseen. Tämä on Ängeslevän mukaan osoitus Suomen strategisen 

kulttuurin jatkuvuudesta.9

Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnöniemi artikkelissaan Aktiivisen 

vakauspolitiikan sisältöä linjaamassa (2017) myös omaan tutkimusaineistooni kuuluvien vuoden 

2016 ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon, siitä laaditun ulkoasiainvaliokunnan mietinnön, 

niistä käytyjen eduskuntakeskusteluiden sekä osana selontekoprosessia laaditun Nato-selvityksen 

Venäjä-kuvaa sekä tästä politiikkaprosessista hahmottuvaa ulkopoliittista linjaa, jonka Pynnöniemi 

määrittää ”aktiiviseksi vakauspolitiikaksi”. Pynnöniemen ensimmäisenä johtopäätöksenä on, että 

sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa että Nato-selvityksessä Venäjän sisäpolitiikan 

keskeisten epävarmuustekijöiden huomioiminen jää laajemman maailmanpoliittisen asetelman 

varjoon. Toisena johtopäätöksenään Pynnöniemi esittää, että selonteko asemoi Suomea osaksi 

läntistä turvallisuusyhteisöä.10

Baltian maiden Natoon liittymisen valossa. Poliittisen historian pro gradu -tutkielma, valtiotieteellinen tiedekunta, 
Helsingin yliopisto. Tiivistelmä.

9 Ängeslevä, Nina (2015): Eduskunnan Nato-keskustelun argumentaatio strategisen kulttuurin näkökulmasta 
vaalikaudella 2011–2014: Ukrainan kriisi ulkoisena shokkina. Yleisen valtio-opin pro gradu -tutkielma, 
valtiotieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto. Tiivistelmä.

10 Pynnöniemi, Katri (2017): Aktiivisen vakauspolitiikan sisältöä linjaamassa. Kosmopolis 47:1, (45-52), Suomen 
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Tässä tutkielmassa tutkittava ulko- ja turvallisuuspoliittinen keskustelu on rajattu toimijatasolla 

ulko- ja turvallisuuspoliittisiin päätöksentekijöihin sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan 

keskittyviin asiantuntijoihin. Syynä tämänkaltaiseen toimijatason rajaukseen on näiden kahden 

ryhmän erityinen merkitys ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelun ohjaajina ja muokkaajina sekä

samalla Suomen kansainvälisen aseman hahmottelijoina ja määrittäjinä. Suomen virallista 

ulkopoliittista linjaa edustavien sekä sitä rakentavien päätöksentekijöiden rooli on tutkielmassa 

primäärinen, kun taas asiantuntijoiden rooli tutkielmassa on päätöksentekijöiden puheenvuoroja 

täydentävä. Asiantuntijoiden roolin suomalaisessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa on 

nähty kasvaneen kylmän sodan jälkeen. Kansainvälisen politiikan professori Vilho Harle sekä 

aluesuunnittelun ja -politiikan professori Sami Moisio ovat arvioineet, että siinä missä kylmän 

sodan aikana tasavallan presidentti oli käytännössä se toimija, joka johti sekä Suomen 

ulkopolitiikkaa että siihen liittyvää kansainvälisen aseman määrittelyä, on kylmän sodan päätyttyä 

erilaisten turvallisuushyödykkeiden, kuten turvallisuuspoliittisten selontekojen, tuottaminen 

siirtynyt yhä laajemman toimijajoukon käsiin.11 Marika Poutiainen on arvioinut poliittisen historian 

pro gradu -tutkielmassaan Epävakaata horisontissa – Suomalaisten ulkopolitiikan asiantuntijoiden 

itänaapuriin liittämät uhka- ja tulevaisuuskuvat 1989-1993 (2014), että suomalaisten poliitikkojen 

ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua hallitsee voimakas pidättyväisyyden ja maltillisuuden 

perinne.12 Tästäkin näkökulmasta valtiollisen poliittisen tradition ulkopuolelta keskusteluun 

osallistuvat asiantuntijat täydentävät hyvin tutkimusaineistoa.

Ulko- ja turvallisuuspoliittisten päätöksentekijöiden osalta tutkielman kannalta keskeisimpiä ovat 

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johtavat toimijat eli tasavallan presidentti, pääministeri, 

ulkoministeri ja puolustusministeri. Tutkimusajankohtana tasavallan presidenttinä toimi Sauli 

Niinistö. Krimin miehityksen alkaessa Suomessa toimi Jyrki Kataisen (kok.) johtama 

sinipunahallitus, mutta tutkielmassa analysoitavissa puheenvuoroissa painottuu enemmän sitä 

seurannut samojen puolueiden pohjalle rakentunut Alexander Stubbin (kok.) hallitus.13 Kataisen 

sekä Stubbin hallitusten ulkoministerinä toimi Erkki Tuomioja (sd.), ja puolustusministerinä Carl 

Haglund (r.). Tutkimusajankohtaan sisältyy myös vuoden 2015 eduskuntavaalien jälkeen valtaan 

rauhantutkimusyhdistys, Tampere, 51.
11 Harle, Vilho & Moisio, Sami (2000): Missä on Suomi? Kansallisen identiteettipolitiikan historia ja geopolitiikka. 

Vastapaino, Tampere, 255.
12 Poutiainen, Marika (2014):  Epävakaata horisontissa –Suomalaisten ulkopolitiikan asiantuntijoiden itänaapuriin 

liittämät uhka-ja tulevaisuuskuvat 1989-1993. Poliittisen historian pro gradu -tutkielma, valtiotieteellinen 
tiedekunta, Helsingin yliopisto, 17-18.

13 Alexander Stubbin hallitus toimi 24.6.2014-29.5.2015, ja hallituksen muodostivat kokoomus, sosiaalidemokraatit, 
ruotsalainen kansanpuolue, vihreät (18.9.2014 asti) ja kristillisdemokraatit.
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astunut Juha Sipilän (kesk.) johtama porvarihallitus,14 jonka ulkoministerinä toimi Timo Soini (ps.) 

ja puolustusministerinä Jussi Niinistö (ps.).

Päätöksentekijöiden näkemyksiä täydennetään tutkielmassa valikoiduilla asiantuntijakannoilla. 

Tutkielman asiantuntijaryhmä on löyhästi määritelty, ja siihen kuuluvien henkilöiden taustat ovat 

vaihtelevia. Asiantuntijoiden kannanotot on valikoitu enemmän puheenvuorojen sisällön kuin 

yksittäisten toimijoiden statuksen perustella. Tutkielman asiantuntijaryhmään kuuluu vakiintuneita 

ulkopolitiikan keskustelijoita, kuten pitkän linjan ulkopoliittinen taustavaikuttaja ja diplomaatti 

Jaakko Iloniemi sekä ulkopoliittisena kommentaattorina esiintyvä valtiotieteen tohtori Jukka 

Tarkka. Toisaalta myös entiset korkean tason ulkopoliittiset päätöksentekijät lasketaan tutkielmassa 

asiantuntijoiden ryhmään. Asiantuntijakantojen valintaan on vaikuttanut myös se foorumi, jossa 

kannanotot on esitetty. Esimerkiksi Ulkopoliittisen instituutin raportit tai Ulkopolitiikka-lehdessä 

julkaistut kirjoitukset voidaan tulkita Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa määritteleviksi ja

hahmotteleviksi puheenvuoroiksi, kuten myös Paasikivi-seurassa pidetyt puheet. On hyvä 

huomioida, että osa tutkielmassa esiintyvistä asiantuntijoista, kuten aktiivisesti Nato-keskusteluun 

osallistuva kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg, voivat edustaa kirjoituksillaan 

sekä tässä tutkielmassa analysoitavaa keskustelua että aihepiiriä käsittelevää tutkimusta.

Tutkielman aikarajaus perustuu Ukrainan kriisiin ja sen kärjistymiseen sekä valtioneuvoston ulko- 

ja turvallisuuspoliittiseen selontekomenettelyyn. Tutkielman aikarajauksen alkupisteenä on Krimin 

miehitys helmikuussa 2014, jota seurasi sisällissota Itä-Ukrainassa. On syytä huomioida, että 

tutkittavien argumenttien ei välttämättä tarvitse viitata Ukrainan tilanteeseen. Ukrainan kriisi on 

kuitenkin luonteva murroskohta, josta viimeaikaista suomalaista ulko- ja turvallisuuspoliittista 

keskustelua on mielekästä tarkastella, sillä se on johtanut myös suomalaisen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan uudelleenarviointiin. Samalla kysymys sotilaallisesta liittoutumisesta on 

noussut jälleen ajankohtaiseksi. Tutkielman aikarajauksen päätepiste on vuoden 2016 ulko- ja 

turvallisuuspoliittinen selonteko ja sen viimeinen eduskuntakäsittely joulukuussa 2016. 

Turvallisuuspoliittisista selonteoista (joita on julkaistu vuosina 1995, 1997, 2001, 2004, 2009, 2013,

2016 ja 2020) on tullut sekä merkittävä valtiollinen traditio että keskeinen Suomen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan ohjausväline. Siksi tutkimusajanjakson päättäminen vuoden 2016 ulko- ja 

turvallisuuspoliittiseen selontekoon on perusteltua.

14 Juha Sipilän hallitus toimi 29.5.2014-6.6.2019, ja hallituksen muodostivat keskusta, kokoomus, perussuomalaiset 
(13.6.2017 asti) ja sininen tulevaisuus (13.6.2017 alkaen).
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Tutkielmani eroaa aikaisemmasta Nato-keskustelun tutkimuksesta ainakin aikarajauksen osalta. 

Suurin osa suomalaisen Nato-keskustelun tutkimuksesta on keskittynyt tutkimaan aiempaa 

ajankohtaa, etenkin 2000-luvun alkua. Ainoastaan jo mainitsemassani Nina Ängeslevän pro gradu 

-tutkielmassa on ehditty huomioida Ukrainan kriisin mahdollisia vaikutuksia Nato-keskusteluun. 

Oma tutkielmani kuitenkin alkaa ajallisesti samasta vuodesta, johon Ängeslevän tutkielma päättyy. 

Myös aineistoni eli pääasiassa ulkopoliittisten päättäjien puheet ja asiantuntijakannat on erilainen 

suhteessa Ängeslevän tutkielmaan, jossa käytettiin aineistona ainoastaan eduskunnan 

täysistuntopöytäkirjoja, jotka omassa tutkielmassani kuuluvat aineistoon ainoastaan vuoden 2016 

ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon eduskuntakäsittelyn osalta. Asiantuntijoiden merkitys 

aiemmassa Nato-keskusteluun keskittyvässä tutkimuksessa ei ole juurikaan korostunut, vaikkakin 

Marika Poutiainen on tutkinut heidän merkitystään ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa 

laajemmin aiemmin mainitsemassani pro gradu -tutkielmassaan. Myös käyttämäni teoreettinen 

viitekehys, identiteettipoliittinen näkökulma, on suhteellisen uusi ja on kasvattanut vasta viime 

vuosikymmenien aikana suosiotaan. Näistä näkökulmista tarkasteltuna uskon, että tutkielmalleni on 

sekä Nato-keskustelun tutkimuksen että laajemminkin Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

tutkimuksen, kentissä riittävästi tilaa.

1.4 Teoreettinen ja metodologinen lähestymistapa

Tutkielmani teoreettinen lähestymistapa rakentuu identiteetin, erityisesti valtiolle luodun 

kansainvälispoliittisen identiteetin, käsitteen ja käsittelyn kautta. Identiteetti toimii teoreettisen 

lähestymistapani keskeisenä käsitteenä, jonka kautta tarkastellaan Suomen ulkopolitiikkaa ja siihen 

liitettäviä rooleja.

Etenkin sosiaalista konstruktivismia edustavat ajattelijat ovat tuoneet identiteetin käsitettä 

kansainvälisen politiikan tieteenalalle.15 Kansainvälisen politiikan viitekehyksessä ymmärrettynä 

konstruktivismin perusideana on osoittaa kansainvälisten suhteiden sosiaalisesti rakentunut luonne. 

Konstruktivismin näkökulmasta maailman toimijat ja tapahtumat luodaan niistä kertovan kielen 

kautta. Ne syntyvät kieltä käyttävien ihmisten muotoilemissa kertomuksissa ja yksittäisistä 

kertojista irrallaan elävissä diskursseissa.16 Maailman rakennetta määrittävät siis konstruktivismin 

näkökulmasta enemmänkin jaetut ideat kuin materiaaliset voimat. Samalla toimijoiden intressit ja 

15 Pesu, Matti (2012): Suomi etsii identiteettiään. The Ulkopolitist, 2.11.2012. 
https://ulkopolitist.fi/2012/11/02/suomi-etsii-identiteettiaan/ (Luettu 9.11.2020)

16 Kuusisto, Riikka (1998): Oikeutettu sota vai julma teurastus? Läntisten suurvaltajohtajien sotaretoriikkaa 
Persianlahdella ja Bosniassa. Suomen rauhantutkimusyhdistys, Tampere, 14-15.
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identiteetit määrittyvät näiden jaettujen ideoiden kautta.17 Kuten maailma laajemminkin, myös 

kansainvälinen järjestelmä on konstruktivismin näkökulmasta sosiaalisesti rakentunut. Myös 

kansainvälistä politiikkaa määrittävät siis sosiaalisesti rakentuneet uskomukset ja odotukset, joita 

valtioilla on toisistaan.18

Yksi tunnetuimpia sosiaalista konstruktivismia edustavia kansainvälisen politiikan tutkijoita on 

Alexander Wendt, joka on työssään käsitellyt myös identiteetin käsitettä. Wendtin mukaan 

identiteetillä viitataan niihin piirteisiin, jotka luovat toimijalle ominaiset käyttäytymistavat ja 

määrittävät sen toimintaa.19 Wendtin teorian lähtökohtana on ajatus siitä, että myös valtioilla on 

käsitys itsestä.20 Ne ovat tarkoituksenmukaisia toimijoita, joilla on ihmisenkaltaisia ominaisuuksia, 

kuten rationaalisuus, intressit, halut ja uskomukset.21 Tästä näkökulmasta kansainvälinen politiikka 

on luonteeltaan jatkuva prosessi, jossa valtiot omaksuvat identiteettejä ja vastaidentiteettejä 

suhteessa toisiinsa ja toimivat niiden mukaan.22 Wendtin teoriassa valtioiden näkeminen 

ihmisenkaltaisina, eli niiden personifiointi, on luonteva osa teoriaa. On hyvä huomata, että 

valitsemani identiteettinäkökulman takia myös tässä tutkielmassa on vaikea välttyä ajoittaiselta 

Suomen personifioinnilta, sillä juuri Suomeen ja suomalaisuuteen liitettävät roolit ja ominaisuudet 

ovat tutkimukseni kohteena.

Wendt tunnistaa neljä erilaista identiteettityyppiä: persoonallinen, kollektiivinen sekä tyyppi- ja 

rooli-identiteetti.23 Persoonalliseen identiteettiin sisältyy käsitys ”itsestä”, joka pohjautuu 

tietoisuuteen ja muistiin itsestä erillisenä toimijana. Samalla käsitys itsestä rakentuu rajanvedolle 

suhteessa ”toiseen” eli erottautumiselle muista.24 Persoonallinen identiteetti toimii alustana muille 

identiteettityypeille. Tyyppi-identiteetillä viitataan toimijan sellaisiin olennaisiin luonteenpiirteisiin, 

joilla on merkitystä sosiaalisessa kontekstissa. Toisin kuin persoonallinen identiteetti, tyyppi-

identiteetit rakentuvat myös sosiaalisesti ja kulttuurisesti, eli ”toiset” osallistuvat niiden 

rakentamiseen ja muokkaamiseen. Tämä samanaikaisesti toisaalta itsestä lähtevä ja toisaalta 

sosiaalinen prosessi näkyy valtiojärjestelmässä esimerkiksi tyyppi-identiteetin rakentumisena 

hallintojärjestelmien pohjalta, kuten valtioiden jaottelu esimerkiksi demokraattisiin tai 

17 Wendt, Alexander (1999): Social Theory of International Politics. Cambridge University Press, Cambridge, 1.
18 Ibid., 20.
19 Pesu 2012
20 Wendt 1999, 194.
21 Ibid., 10.
22 Ibid., 21.
23 Ibid., 197-198.
24 Ibid., 224-225.
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autoritaarisiin valtioihin osoittaa.25 Suomeen liitettäviä tyyppi-identiteettejä voisivat olla vaikkapa 

pienuus, pohjoismaisuus tai puolueettomuus. Rooli-identiteetti rakentuu tyyppi-identiteettiä 

vahvemmin kulttuurisesti ja selkeämmin suhteessa ”toiseen”. Siinä missä tyyppi-identiteetit 

pohjautuvat olennaisiin luonteenpiirteisiin, jotka ovat olemassa myös sosiaalisesta kontekstista 

riippumatta, rakentuvat rooli-identiteetit ainoastaan suhteessa muihin. Rooli-identiteetit ja niihin 

liittyvät käyttäytymistä ohjaavat normit omaksutaan osana sosiaalista rakennetta ja suhteessa 

muiden toimijoiden muodostamiin vastaidentiteetteihin. Rooli-identiteetin konseptia on sovellettu 

valtioiden väliseen kanssakäymiseen ulkopolitiikan rooliteoriassa, jonka tunnetuimpia pioneereja on

Kalevi Holsti.26 Esimerkkinä Suomeen liitettävästä rooli-identiteetistä voisi käyttää ajatusta 

Suomesta rauhanrakentamisen suurvaltana. Jotta tämä kotimaisesti rakennettu rooli voitaisiin kokea

Suomen todelliseksi rooliksi maailmanpolitiikan kentällä, tarvitsisi Suomi roolistaan tunnustusta

myös muilta eli valtiorajojensa ulkopuolelta.27 Kollektiivinen identiteetti on tyyppi- ja rooli-

identiteettien yhdistelmä, joka vie ”itsen” ja ”toisen” suhteen luonnolliseen päätepisteeseensä eli 

identifikaatioon. Identifikaatio on prosessi, jossa ”itsen” ja ”toisen” välinen raja hämärtyy tai jopa 

kokonaan häviää. Identifikaatio on usein tapauskohtaista, ja harvoin totaalista.28 Identifioituminen 

osaksi läntistä yhteisöä voisi olla esimerkki Suomeen liitettävästä kollektiivisesta identiteetistä.

Ulkopolitiikalla on keskeinen merkitys valtion kansallisen ja kansainvälispoliittisen identiteetin 

rakentamisessa. David Campbell on väittänyt, että ulkopolitiikalla luodaan toisaalta se, mikä on 

vierasta, outoa tai ”meistä” ulkona olevaa, ja toisaalta se, mikä on tuttua, turvallista ja normaalia, eli

”meihin” kuuluvaa. Campbellin näkemyksessä ulkopolitiikan avulla erilaiset tai vaaralliseksi koetut

ainekset luodaan uhkiksi ja ”toiseksi”, joiden avulla voidaan oikeuttaa omaa valtiota ja sen 

olemassaoloa, tai määritellä omaa kansaa ja sen luonnetta. Michael Shapiro on taas korostanut 

kansakunnan yhtenäisyyden perustuvan sen yhteisiin identiteettikertomuksiin eli myyttisiin 

tarinoihin, joissa kansakunnalle luodaan yhteinen historia ja tarkoitus sekä valtiolle luonnollinen 

alue ja olemus. Näissä yhtenäisyyttä korostavissa kertomuksissa pyritään usein peittämään 

historialliset katkokset ja suunnanmuutokset, valtioiden sisäinen monimuotoisuus tai yhtäläisyydet 

valtiorajojen ulkopuolisten kansojen kanssa. Michael Billig on todennut, että tämänkaltaiset 

kansakuntaa ja sen identiteettiä rakentavat kertomukset ovat arkipäiväinen osa todellisuuttamme. 

Niiden käyttö ei rajoitu kriisitilanteisiin, vaan ne kulkevat mukanamme jokapäiväisissä 

tavoissamme ja käytänteissämme, ja ovat siten helposti aktivoitavissa tilanteen vaatiessa.29

25 Ibid., 225-226.
26 Ibid., 227-228.
27 Pesu 2012
28 Wendt 1999, 229.
29 Kuusisto 1998, 13-14.
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Myöskään Suomen identiteetti, tai kilpailevat versiot siitä, eivät ole annettuja tosiasioita, vaan 

sosiaalisia rakennelmia, joilla on oma historiansa.30 Tässä tutkielmassa Suomi, ja sille rakennettu 

kansainvälispoliittinen identiteetti, käsitetään konstruktivismin hengessä ilmiöinä, jotka ovat 

jatkuvan poliittisen puhumisen kohteena. Keskustelu, jossa tätä identiteettiä rakennetaan ja 

määritellään, on tutkimukseni kohteena.

Aineistoa lukiessani olen etsinyt Suomen kansainvälispoliittista identiteettiä määrittäviä 

argumentteja viimeaikaisesta ulko- ja turvallisuuspoliittisesta keskustelusta. Tässä tutkielmassa 

esiteltäviä argumentteja ei tarkastella kuitenkaan minkään yksittäisen argumentaatioteorian 

kehikossa, vaan aineiston luentaa määrittää enemmän esittelemäni identiteetin käsite. Aineiston 

lukutapana, eli toisin sanoen työn metodina, on siis argumentaatioanalyysi, mutta väljästi 

ymmärrettynä.

Voidaan sanoa, että retoriset tutkimusotteet ovat nykyään keskeinen osa yhteiskuntatieteellistä 

tutkimusta. Kari Palonen ja Hilkka Summa ovat todenneet, että ”kielen poliittisuus ja politiikan 

kielellisyys ovat nykyihmisen kokemuksissa kiertämättömiä”.31 Palosen ja Summan mukaan 

retoriikan tutkimuksen voi luokitella kolmeen ryhmään sen mukaan, mihin kielenkäytön tasoon 

huomio suunnataan. Puheiden tai esitysten retoriikkaa tutkittaessa tarkastellaan esityksiä 

kokonaisuutena arvioiden niiden taidokkuutta tai vaikuttavuutta suhteessa yleisöön. 

Argumentoinnin retoriikan tutkimus suuntaa huomionsa esityksen niihin puoliin, joilla pyritään 

muuttamaan tai vahvistamaan yleisön käsitystä asioista. Trooppien tai kielikuvien retoriikan 

tutkimuksessa arvioidaan käytettyjen trooppien taidokkuutta, argumentaatiota tai tyyliä.32 Ulko- ja 

turvallisuuspoliittista keskustelua voi perustellusti tutkia kaikista kolmesta näkökulmasta.

Palonen ja Summa ovat jakaneet poliittisen retoriikan neljään ryhmään poliittisen toiminnan 

perspektiivistä. Policy-retoriikka tarvitaan tilanteissa, joissa monista politiikkavaihtoehdoista on 

valittava jokin yhteinen linja. Politikointiretoriikassa toimijoiden välinen kamppailu kohoaa tulosten

yläpuolelle. Polity-retoriikka viittaa tilanteisiin, joissa poliittisuus näyttäytyy vakiintuneiden 

toimintatapojen, normien ja rakenteiden merkityskenttänä. Esimerkiksi sanastojen, symboliikkojen 

tai diskurssien vakiinnuttaminen kuuluvat polity-retoriikan alaan. Politisointiretoriikka voi ilmetä 

uusien kysymysten tematisointina, vakiintuneen politiikan purkamisena tai olemassa olevien 

mahdollisuuksien uudelleentulkintana. Politisointiretoriikka sisältää aina historiallisen ja ajallisen 

30 Harle & Moisio 2000, 12-13.
31 Palonen, Kari & Summa, Hilkka (1996): Pelkkää retoriikkaa. Vastapaino, Tampere, 13.
32 Ibid., 10-11.
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ulottuvuuden.33 Kaikki neljä perspektiiviä ovat jälleen perusteltuja ulko- ja turvallisuuspoliittisen 

keskustelun tutkimisessa. Esimerkiksi polity-retoriikan näkökulmasta vaikkapa keskustelu Nato-

jäsenyydestä voidaan nähdä yhä uudelleen toistuvien vakiintuneiden sanastojen ja symboliikkojen, 

kuten läntisyys tai puolueettomuus, merkityskenttänä. Toisaalta Nato-keskustelussa on havaittavissa

myös politisointia, kun Suomen turvallisuuspoliittista ratkaisua pyritään otollisissa historiallisissa 

tilanteissa kyseenalaistamaan. Samalla luodaan uusia tulkintoja Suomen kansainvälisestä asemasta 

ja sen historiasta.

Identifikaatio on oman tutkimusasetelmani kannalta yksi merkittävämpiä retorisia keinoja. Sen 

merkitystä on korostanut etenkin kirjailija ja retoriikan tutkija Kenneth Burke. Retoriikan 

perusprosessi on hänen mukaansa identifikaatio, eli jonkin ilmiön tunnistaminen tai määrittäminen 

joksikin toiseksi, ja toisaalta ilmiön samastaminen toiseen, tai johonkin laajempaan ryhmään tai 

kokonaisuuteen. Burken mukaan sosiaalinen järjestys syntyy ja sitä ylläpidetään identifioinnin 

kautta. Burken näkökulmasta retoriikkaa on etenkin ihmisten tai ihmisryhmien välisiin 

ristiriitatilanteisiin tai konflikteihin liittyvä ilmiö, johon sisältyy aina vähintäänkin piilotettua 

puolueellisuutta tai valtapyrkimyksiä. Retorisuus on siis osa kaikkea, mihin liittyy kilpailevia 

identifiointeja tai erotteluita. Samalla identifikaatio on Burkelle myös retoristen keinojen, kuten 

trooppien tai kielikuvien, tehon yleinen selitys. Yksi poliittisen puheen keskeisistä tehokeinoista on 

puhujan ja yleisön väliseen identifikaatioon nojaava ”meidän” ja ”muiden” vastakkainasettelu.34 

Me/muut-asetelma näkyy myös suomalaisessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa 

Suomen ja samalla keskustelun laajemman yleisön eli suomalaisten identifioimisessa kuuluvaksi eri

ryhmiin, kuten länsimaihin, puolueettomiin maihin tai pohjoismaihin.

1.5 Aineisto ja tutkielman rakenne

Tutkielmani keskeisenä aineistona on käytetty ulko- ja turvallisuuspoliittisten päätöksentekijöiden 

tarkasteluajankohtana pitämiä puheita. Puheet olen etsinyt pääasiassa Ulkopoliittisen instituutin 

ylläpitämästä sähköisestä EILEN-arkistosta. Lisäksi tutkimusajanjaksona toimineiden hallitusten 

ohjelmat kuuluvat tutkimusaineistooni. Toisena pääasiallisena aineistona päätöksentekijöiden osalta 

on vuoden 2016 ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, siitä laadittu ulkoasiainvaliokunnan 

mietintö sekä niitä käsittelevät eduskuntakeskustelut. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon 

yhteydessä tilattiin myös erillinen Nato-selvitys, joka kuuluu aineistooni asiantuntijakeskustelun 

33 Ibid., 11-12.
34 Ibid., 56-58.
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osalta, sillä sitä oli laatimassa neljä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan keskittynyttä asiantuntijaa 

(Teija Tiilikainen, Mats Bergquist, René Nyberg ja François Heisbourg).

Päätöksentekijöiden näkemyksiä täydennetään tutkielmassa valikoiduilla asiantuntijakannoilla. 

Asiantuntijakeskustelun osalta aineistoon kuuluvat aiemmin mainitun Nato-selvityksen ohella 

esimerkiksi tutkimusajankohtaan osuvat Ulkopoliittisen instituutin julkaisut, Ulkopolitiikka-

lehdessä julkaistut kirjoitukset sekä Paasikivi-seurassa pidetyt puheet. Lisäksi olen käynyt 

tutkielmaa varten kattavasti läpi tunnustettujen ulkopoliittisten asiantuntijoiden ja keskustelijoiden 

julkaisemaa kirjallista materiaalia. Myös tutkimusajanjakson aikana julkaistun Fred Blombergsin 

toimittaman artikkelikokoelman Suomen turvallisuuspoliittisen ratkaisun lähtökohtia (2016) 

puheenvuorot ovat merkittävässä osassa tutkimassani asiantuntijakeskustelussa.

Käyttämäni aineisto ei pyri olemaan täydellinen kuva tutkimusajankohtaan sijoittuvasta ulko- ja 

turvallisuuspoliittisesta keskustelusta. Esimerkiksi lehdistössä käydystä keskustelusta tai 

eduskuntakeskusteluista olisi saanut lisää aineistoa tutkielmaan. Kuten olen edellä esittänyt, nämä 

ovat kuitenkin näkökulmia, joista ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua on jo aiemmin tutkittu. 

Uskon, että käyttämäni aineisto on riittävä antamaan kattavan kuvan tutkimusajankohtaani 

sijoittuvasta ulko- ja turvallisuuspoliittisesta keskustelusta, ja samalla tuomaan tuoretta näkökulmaa

suhteessa aiempaan tutkimukseen. Aineiston mahdolliset puutteet on kuitenkin hyvä huomioida 

tutkielmaan perehtyessä.

Tutkielman rakenne on väljästi kronologinen alkaen Krimin miehityksestä helmikuussa 2014 ja 

päättyen vuoden 2016 ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon viimeiseen eduskuntakäsittelyyn 

joulukuussa 2016. Käsittelylukujen tarkastelu perustuu temaattiseen käsittelytapaan. Yleisesti ottaen

niissä keskitytään tarkastelemaan arvioita, joissa määritellään Suomen kansainvälistä asemaa 

pidemmällä aikavälillä. Lisäksi olen jaotellut käsittelemäni aineiston näihin lukuihin niin, että 

ensimmäiseen käsittelylukuun sisällytetään edellä mainittuun tutkimusajanjaksoon kuuluva 

Kataisen ja Stubbin hallitusten ajanjakso, ja seuraavaan tutkimusajanjaksoon sisältyvä Sipilän 

hallituksen aika. Samalla tulevat esille mahdolliset hallitusten vaihdoksissa tapahtuneet ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan painotuserot. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko, siihen liittyvä prosessi

ja sen ympärillä käyty keskustelu on eroteltu omaksi käsittelyluvukseen tutkielman loppuun. Näitä 

kolmea käsittelylukua pohjustaa tutkielmassa eräänlainen siltaluku, jossa otetaan pidempi ja 

laajempi perspektiivi Suomen kansainvälispoliittiseen identiteettiin ja siihen, että tätä identiteettiä 

on rakennettu ja määritelty historiallisessa kontekstissa.
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2 Suomen kansainvälispoliittinen identiteetti historiallisessa kontekstissa

Edellä olen esittänyt, että ulkopolitiikalla on merkittävä rooli sekä valtion kansallisen että 

kansainvälispoliittisen identiteetin rakentamisessa. Ulkopolitiikalla onkin myös vahva 

kerronnallinen ja narratiivinen luonne. Ulkopoliittisilla auktoriteeteilla, kuten tutkimillani 

päätöksentekijöillä ja tunnustetuilla asiantuntijoilla, on merkittävä rooli myös ulkopoliittisina 

tarinankertojina. Vain harvoilla on mahdollisuus perustaa näkemyksensä ulkopolitiikan osalta 

omakohtaiseen kokemukseen tai suoriin havaintoihin. Useimmat joutuvat ulkopolitiikan suurissa 

kysymyksissä perustamaan mielipiteensä luotettaviksi tai samanmielisiksi kokemiensa tahojen 

selityksiin tilanteesta ja muodostamaan kantansa sen mukaan. Täten arvovaltaisilla ja voimallisilla 

”virallisilla selityksillä” on kansakunnan ulkopoliittisen mielipiteen muodostamisessa keskeinen 

rooli.35 Jotta ulkopoliittiset johtajat voivat perustella valitsemaansa linjaa tai ajamiaan käytännön 

toimia yleisölleen, on tilanteesta esitetyn kertomuksen oltava selkeä ja voimakas sekä muodoltaan 

tuttu ja hyväksytty. Siksi myös ulkopolitiikan tarinoilla on omat juonensa, rooliasetelmansa ja 

loppuratkaisunsa.36

Yhteiskunnallisten ja historiallisten tekstien toistuvia elementtejä käsittelevässä tutkimuksessaan 

Hayward Alker on osoittanut, kuinka ihmiskunnan tärkeät tarinat seuraavat samantapaisia 

rakennekaavoja. Alkerin mukaan sekä fiktioon että faktaan pohjautuvissa tarinoissa pyritään 

antamaan oman yhteisön elämälle merkitystä ja suuntaa, esimerkiksi nostamalla massasta esille 

tiettyjä toimijoita, antamalle heille johdonmukaisia rooleja ja viemällä tarina selkeään 

päätepisteeseen. Alker väittää, että tietyt fiktiivisille tarinoille tyypilliset myyttiset elementit - kuten 

viholliset ja sankarit, ryöstöt, pelastukset ja palkkiot – jäsentävät kaikkia ihmisten luomia tarinoita 

ja kuvauksia, vaikka ne pyrkisivät analyyttisuuteen tai objektiivisuuteen. Alkerin kuvaamien 

tarinoiden kautta kansakunta löytää olemassaolonsa syyn ja tarkoituksen, eivätkä sen historian 

vaiheet eivät näyttäydy enää väkivaltaisena kaaoksena, vaan johdonmukaisina tapahtumina, joilla 

on arvokas ja palkitseva loppu.37

Kansallinen historia on siis väistämättä eräänlainen yhteisesti hyväksytty tarina tai kertomus. Myös 

Suomen historia voidaan nähdä tarinana sitkeästä ja koettelemuksiin joutuneesta kansasta, joka on 

selviytynyt suurien naapureiden puristuksessa ja on onnistuneesti puolustanut omaa itsenäisyyttään. 

Tämän yhteisesti hyväksytyn pääjuonen ohella Suomen tarinaan sisältyy kuitenkin myös kilpailevia

35 Kuusisto 1998, 14.
36 Ibid., 16.
37 Ibid., 17-18.
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sivujuonia. Yhden narratiivin mukaan Suomen tarinan päätepisteenä voitaisiin nähdä sulautuminen 

osaksi läntistä yhteisöä, kun taas toinen narratiivi painottaa Suomen asemaa puolueettomana maana.

Mahdollisen Nato-jäsenyyden voitaisiin tietystä näkökulmasta nähdä siis ratkaisevan sen, miten 

Suomen kansallinen tarina lopulta päättyy, ja mikä on ollut sen suunta. 

Kansallinen identiteetti onkin pohjimmiltaan historiallisesti rakentunut ilmiö. Jotta voidaan 

tarkastella, miten Suomea ja sen kansainvälistä asemaa määritellään tämän päivän ulko- ja 

turvallisuuspoliittisessa keskustelussa, on aluksi ymmärrettävä, miten Suomea ja sen 

kansainvälispoliittista identiteettiä on historiallisesti määritelty. Tässä luvussa tarkastellaan, 

millaisia identiteettejä Suomella on ollut, ja miten ne ovat näkyneet suomalaisessa ulko- ja 

turvallisuuspoliittisessa keskustelussa. Tässä luvussa esitellyt roolit ja identiteetit sekä niihin 

liittyvät historialliset tulkinnat näkyvät osana sitä keskustelua, jota tutkin myös varsinaisissa 

aineiston käsittelyluvuissa. On syytä pitää mielessä, että esitellyt identiteetit eivät ole 

kaikenkattavia, ja että niissä esiintyy merkittäviä päällekkäisyyksiä.

2.1 Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kilpailevat koulukunnat

Kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala ja Ulkopoliittisen instituutin entinen johtaja 

Tapani Vaahtoranta ovat esittäneet suomalaisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen tradition jakamista 

kolmeen keskeiseen koulukuntaan: pienvaltiorealisteihin, euroatlantisteihin ja globalisteihin.38

Pienvaltiorealisteille Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan punainen lanka on selviytyminen 

Venäjän paineessa. Pienvaltiorealismi pohjautuu kansainvälisen politiikan tutkimuksen realistiseen 

koulukuntaan ja sotilaallisen voiman korostamiseen kansainvälisiä suhteita määrittävänä tekijänä. 

Pienvaltiorealismin näkökulmasta ratkaisu Venäjä-ongelmaan nähdään yksipuolisena. Venäjä-

suhteiden tulee perustua tiukkaan kahdenvälisyyteen, poliittiseen luotettavuuteen, sotilaalliseen 

vaarattomuuteen sekä tarpeen vaatiessa jopa omista eduista tinkimiseen. Tämä toimintalinja on 

näytellyt Suomen historiassa merkittävää roolia etenkin vanhasuomalaisessa myöntyväisyyslinjassa 

suhteessa autonomian ajan venäläistämisvaiheisiin sekä kylmän sodan YYA-pohjaisessa suhteessa 

Neuvostoliittoon.39

38 Haukkala, Hiski & Vaahtoranta, Tapani (2016): Suomen turvallisuuspolitiikan linjat ja koulukunnat. Teoksessa 
Blombergs, Fred (toim.) Suomen turvallisuuspoliittisen ratkaisun lähtökohtia. Maanpuolustuskorkeakoulu, 
Helsinki, 56-59.

39 Ibid., 57.
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Euroatlantismi pohjautuu kansainvälisen politiikan tutkimuksen liberalistiseen koulukuntaan. Sille 

on ominaista kansainvälisen lain ja oikeuden merkityksen korostaminen suhteessa Venäjään. 

Euroatlantismin näkökulmasta Venäjä nähdään suurvaltana, joka ei ole hyväksynyt Euroopan 

liberaaleja periaatteita, ja jota vastaan Suomi on pyrkinyt vahvistamaan Pohjois-Euroopan 

voimatasapainoa. Euroatlantistit näkevät Suomen kertomuksen siis tasapainopolitiikan 

menestystarinana, jonka ytimessä on kasvava liberalismi sisäpolitiikassa ja ulkopolitiikan 

voimistuva länsisuuntaus. Euroatlantisteille Suomi ei ole oma ja erillinen saarekkeensa mantereen 

laidalla, vaan kiinteä osa Eurooppaa. Euroatlantismin historiallisia jälkiä voidaan nähdä 

nuorsuomalaisten ja perustuslaillisten suhtautumisessa autonomian venäläistämisvaiheisiin tai 

itsenäistyneen Suomen toimintalinjassa suhteessa Neuvosto-Venäjään.40

Globalismin näkökulmasta Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suurena linjana on pyrkimys 

paeta voimapolitiikasta kohti maailmaa, jossa yhteiset normit, säännöt ja instituutiot rajoittavat 

vahvojen valtioiden mieli- ja pakkovaltaa ja luovat pienille valtioille keinoja hallita 

turvallisuusuhkia. Globalismin voi nähdä eräänlaisena liberalismin laajennuksena globalisaation 

aikakaudelle. Se on kertomus maailman kasvavasta keskinäisriippuvuudesta ja integraatiosta. 

Globalistisen koulukunnan tyypillinen piirre on myös avoin normatiivisuus, johon liittyy 

kehitysoptimismi eli usko maailman muuttumiseen paremmaksi, ihmisoikeuksien, globaalin 

solidaarisuuden ja ekologisen kestävyyden korostus sekä vanhanaikaisen voimapolitiikkaa 

korostavan ajattelun kritiikki.41 On hyvä huomioida, että euroatlantismi ja globalismi ovat 

lähtökohdiltaan melko samansuuntaisia maailmankatsomuksia. Siksi tässä tutkielmassa ei aina 

erotella näitä kahta traditiota, vaan ne hahmotellaan usein yleisempään läntiseen identiteettiin 

kuuluvaksi vastakohtana pienvaltiorealistiseen traditioon pohjautuvalle identiteetille.

Haukkalan ja Vaahtorannan kolmiomallissa Suomen asemoituminen näihin kolmeen koulukuntaan 

riippuu kulloisestakin historiallisesta tilanteesta. Toisen maailmansodan jälkeen Suomi omaksui 

tiukan pienvaltiorealistisen linjan, johon oli syynä hävitty sota, Neuvostoliiton vahvuus sekä idän ja 

lännen sotilaallinen vastakkainasettelu. Kun pelitila alkoi kylmän sodan edetessä lisääntyä, 

hivuttautui Suomi kohti länttä, johon syynä olivat ideologisten syiden ohella myös taloudelliset 

edut. Kylmän sodan päätyttyä Suomi käytti jälleen tilaisuutensa ja otti EU-jäsenyyden myötä 

kertaheitolla suuren harppauksen kohti länttä. 1990-luvun kuluessa pienvaltiorealismi alkoi 

menettää asemiaan euroatlantismille myös Venäjällä tapahtuneen demokratiakehityksen vuoksi. 

40 Ibid., 57-58.
41 Ibid., 59
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2000-luvulla globalistinen virtaus vahvistui Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, mikä näkyi 

esimerkiksi huomion siirtymisessä globalisaation hallintaan ja laajaan turvallisuuskäsitykseen 

perinteisten sotilaallisten uhkien tehdessä tilaa. Esimerkiksi Suomen liittymistä maamiinat 

kieltävään Ottawan sopimukseen vuonna 2011 voidaan pitää eräänlaisena globalistisen 

ulkopolitiikan merkkipaaluna, jossa globaalin vastuun painotus sivuutti kansallisen puolustuksen 

näkökulmat. Kylmän sodan jälkeinen siirtyminen kohti euroatlantismia ja globalismia ei kuitenkaan

merkinnyt täydellistä pienvaltiorealismista luopumista, sillä toisin kuin lähes koko muu läntinen 

Eurooppa, Suomi piti tiukasti kiinni kansallisesta puolustuskyvystään ja jatkoi sen kehittämistä.42

Myös emeritusprofessori Osmo Apunen on nähnyt Suomen kulloisenkin ulko- ja 

turvallisuuspoliittisen ratkaisun historiallisen kontekstin määrittämänä, erityisesti suhteessa 

naapurisuurvalta Venäjään. Apunen on kuvaillut Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa 

heiluriksi, jonka ääripäinä ovat heikon ja vahvan Venäjän kaudet. Heikko Venäjä on johtanut 

lähentymiseen kohti länttä, esimerkkeinä Kansainliiton jäsenyys vuonna 1920, 1930-luvun 

pohjoismainen suuntaus, Euroopan unionin jäsenyys ja Naton rauhankumppanuus kylmän sodan 

päätyttyä. Vahvan Venäjän kaudet ovat johtaneet toisaalta ulkoisen tuen hakemiseen, josta tunnettu 

esimerkki on liitto Saksan kanssa jatkosodan aikana, tai toisaalta tiiviimpään kahdenvälisyyteen 

suhteessa Venäjään, jolloin tyydyttävä tasapaino on jouduttu neuvottelemaan suoraan naapurin 

kanssa. Autonomian aika ja kylmän sodan jälkeinen YYA-sopimus ovat esimerkkejä tästä 

toimintalogiikasta.43 Diplomaatti Jaakko Blomberg on nähnyt Suomen ulkopolitiikan pitkän linjan 

samasta perspektiivistä. Blombergin mukaan Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja on ollut 

ennen kaikkea oman turvallisuuden ja omien etujen ajamista kulloinkin vallinneissa historiallisissa 

olosuhteissa. Linjan ajankohtainen määritelmä on muotoiltu aina kulloisenkin tilanteen vaatimusten 

mukaan. Tästä näkökulmasta Suomen ulkopolitiikan kantavana teemana on vakauden hakeminen 

kulloistenkin kansainvälisten olosuhteiden vaatimin keinoin.44

2.2 Puolueettomuus Suomen ulkopoliittisena identiteettinä

Puolueettomuuden korostaminen Suomen ulkopolitiikkaa määrittävänä identiteettinä liittyy edellä 

esiteltyyn pienvaltiorealistiseen traditioon. Pienvaltiorealistisen tradition näkökulmasta pienuus on 

keskeinen Suomen identiteettiä määrittävä tekijä. Pienvaltiorealismi pohjautuu kansainvälisen 

42 Ibid., 62-64.
43 Apunen, Osmo (2003): Continuity and change in Finnish-Russian relations. Teoksessa Vesa, Unto (toim.) Maailman

tutkimisesta ja muuttamisesta: juhlakirja Jyrki Käkösen täyttäessä 60 vuotta 23.1.2003. TAPRI, Tampere, 189-202.
44 Blomberg, Jaakko (2011): Vakauden kaipuu: kylmän sodan loppu ja Suomi. WSOY, Helsinki, 9-10.
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politiikan realistiseen koulukuntaan, johon liittyy käsitys maailmanpolitiikan armottomuudesta. 

Tästä näkökulmasta myös Suomi on joutunut ajoittain harjoittamaan politiikkaa, jossa se on tehnyt 

myönnytyksiä Neuvostoliiton tai Venäjän turvallisuusintresseille. Suomi on kuitenkin wendtiläiseltä

tyyppi-identiteetiltään länsimainen demokratia ja erosi kylmän sodan aikana näin itäblokin maista. 

Kansainvälisten jännitteiden lieventyessä se sai lisää liikkumatilaa, ja pieni Suomi kykeni 

ratkaisemaan ongelmansa Kekkosen sanoja mukaillen ”pysyttäytymällä suurvaltain eturistiriitojen 

ulkopuolella ja viljelemällä hyviä suhteita kaikkiin valtioihin”. Samalla Suomen on nähty saaneen 

tälle puolueettomuuspolitiikkaan nojaavalle roolilleen ja identiteetilleen myös hiljalleen 

kansainvälistä tunnustusta.45

Kansainvälisen politiikan professorin Tuomas Forsbergin mukaan näkemykset suomalaisista 

ahkerina ja työtätekevinä sekä koettelemuksiin joutuvina, mutta selviytymiskykyisenä kansana 

kumpuavat historiasta. Näiden kansallisten identiteettien pohjalta voidaan määritellä myös 

ulkopoliittista identiteettiä. Kylmän sodan aikana presidentti Kekkonen kytki 

puolueettomuuspolitiikkansa suomalaiseen kansanluonteeseen, ja siitä muodostui jopa kansallinen 

hyve.46 Kekkosen mukaan puolueettomuuspolitiikka ”ilmentää suomalaiselle luonteelle ominaista 

vakavuutta, sen rauhallista, maltillista, todentajuista suhtautumista maailman asioihin” ja ”kuvastaa 

isiltä perittyä kansanmiehen viisautta olla puuttumatta vieraisiin asioihin”.47 Edelleen vahvana 

vallitsee kylmän sodan aikana Kekkosen kautta muodostunut ulkopoliittinen identiteetti, jonka 

keskiössä oli ajatus puolueettomuudesta ja sotilaallisesta liittoutumattomuudesta ja Suomen roolista 

maailmanpolitiikassa ”lääkärinä ei tuomarina”.48 Kylmän sodan aikaisessa Suomessa 

puolueettomuuspolitiikan on nähty saavuttaneen eräänlaisen sisä- ja ulkopoliittisen 

konsensuspolitiikan aseman, sillä se pystyttiin hyväksymään useasta poliittisesta perspektiivistä. Se 

oli ymmärrettävissä sekä idässä että lännessä, mutta sisälsi myös vahvan pohjoismaisen yhteyden, 

etenkin positiivisena linkityksenä Pohjolan toiseen puolueettomaan maahan eli vakaasti 

demokraattiseen Ruotsiin.49

Pienvaltiorealismin näkökulmasta Suomen kylmän sodan aikainen ulkopolitiikkaa suhteessa 

Neuvostoliittoon näyttäytyy tästä puolueettomuuspolitiikan perspektiivistä. 

45 Pesu 2012
46 Forsberg, Tuomas (2016): Suomen Nato-politiikkaa konstruktivismin näkökulmasta. Teoksessa Blombergs, Fred 

(toim.) Suomen turvallisuuspoliittisen ratkaisun lähtökohtia. Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki, 366.
47 Urho Kekkonen: Puolueettomuuspolitiikasta (1980). Teoksessa Tamminiemi. Weilin + Göös, Espoo. 

https://www.doria.fi/handle/10024/11427 (Luettu 18.11.2020)
48 Forsberg 2016, 366.
49 Rainio-Niemi, Johanna (2014):  Ideological Cold War: The Politics of Neutrality in Austria and Finland. Routledge,

Lontoo, 100-101.
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Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Pekka Visuri on nähnyt Paasikiven-Kekkosen linjan 

tärkeimpänä tehtävänä hyvien naapurisuhteiden ylläpitämisen Neuvostoliittoon, jonka intressit 

Suomessa olivat pääasiassa puolustuksellisia.50 Visurin mukaan Suomi onnistui kylmässä sodassa 

jäämään selkeästi itäblokin ulkopuolelle, ja se alettiin mieltää Euroopan puolueettomien maiden 

ryhmään yhdessä Ruotsin, Itävallan ja Sveitsin kanssa. Visurin mielestä Suomen ulkopolitiikan 

perimmäisenä tavoitteena oli pysyttäytyminen suurvaltakonfliktien ulkopuolella ja maan 

puolustaminen omatoimisesti.51 Tämän Suomen ulkopolitiikan pitkän linjan on voitu nähdä saaneen 

sinettinsä vuonna 1995, kun Suomen liittyessä Euroopan unioniin sen turvallisuuspoliittinen linja 

määriteltiin sotilaalliseksi liittoutumattomuudeksi, jota tuetaan itsenäisellä puolustuksella.52

Poliittisen historian apulaisprofessorin Johanna Rainio-Niemen mukaan Euroopan puolueettomien 

maiden ryhmä koetaan useimmiten myönteiseksi viiteryhmäksi Suomelle, mikä myös osaltaan 

ylläpitää positiivista kansainvälistä kuvaa Suomesta. Kylmän sodan puolueettomat maat mielletään 

usein Euroopan toisen maailmansodan jälkeisen historian ”menestystarinoiksi”, ja niihin liitetään 

myönteisiä piirteitä, kuten vauraus, vakaus ja demokraattisuus. Lisäksi ne ovat kunnioitettuja 

kansainvälisen yhteisön jäseniä, aktiivisia rauhanrakentajia sekä kansainvälisten huippukokousten, 

konferenssien ja organisaatioiden isäntämaita.53 Rainio-Niemen mukaan näissä maissa 

puolueettomuuden suosiota perustellaan usein juuri viittauksilla kansalliseen historiaan ja 

puolueettomuuden roolilla kansallisessa identiteetissä.54

Toisaalta puolueettomuuspolitiikan keskeisyys Suomen ulkopoliittisessa identiteetissä on myös 

kyseenalaistettu. Puolueettomuuspolitiikka ja Euroopan puolueettomiin maihin samaistuminen on 

nähty myös keinona, jolla Suomi kykeni kylmän sodan aikaisessa Moskovan holhouksessa 

lähestymään todellista viiteryhmäänsä eli länsimaita. Jaakko Blombergin mukaan samaistumalla 

puolueettomien maiden ryhmään sekä Pohjoismaihin, jotka molemmat koostuivat länsimaisista 

parlamentaarisista demokratioista, Suomi kykeni kylmän sodan aikana säilyttämään kansainvälisesti

tunnustetun identiteettinsä länsimaana, jonka keskeisiä rakennusosasia olivat demokratia, 

pohjoismaisuus ja jäsenyys puolueettomissa ryhmissä.55 Rainio-Niemen mukaan kaikista Euroopan 

puolueettomista maista juuri Suomessa on ollut suurinta halua suunnanmuutokseen suhteessa 

50 Visuri, Pekka (2016): Geopoliittinen kamppailu Euroopassa ja Suomen turvallisuus. Teoksessa Blombergs, Fred 
(toim.) Suomen turvallisuuspoliittisen ratkaisun lähtökohtia. Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki, 456.

51 Ibid., 461-464.
52 Ibid., 468.
53 Rainio-Niemi 2014, 1.
54 Ibid., 3.
55 Blomberg 2011, 51-52.
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puolueettomuuteen. Suomessa puolueettomuus on nähty muita puolueettomia maita enemmän 

pragmaattisena valintana, joka oli seurausta kylmän sodan sanelemista realiteeteista, ei niinkään 

keskeinen osa kansallista identiteettiä. Tästä näkökulmasta puolueettomuus oli Suomelle vain 

eräänlainen ”valeasu”, jolla pystyttiin peittämään Suomen todellinen läntinen identiteetti hankalaksi

koetussa kansainvälispoliittisessa tilanteessa. Kylmän sodan päätyttyä ja Neuvostoliiton hajottua 

Suomi luopui puolueettomuudesta hetkessä ja pystyi EU-jäsenyyden myötä palaamaan todelliseen 

viiteryhmäänsä.56 Myös Jaakko Blomberg tukee tätä tulkintaa. Hänen mukaansa Suomen kylmän 

sodan jälkeisestä ”lännettymisestä” puhuminen on harhaanjohtavaa, sillä Suomi oli todellisuudessa 

koko ajan identifioitunut länsimaihin, mutta vasta kylmän sodan päättymisen myötä tapahtunut 

kansainvälisen ympäristön muutos mahdollisti Suomen pääsemisen sinne ”minne Suomi kuului”.57

Blomberg on nähnyt Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan muuttuneen kylmän sodan 

jälkeen kolmessa vaiheessa. YYA-sopimuksen aikana Suomi sanoi harjoittavansa 

puolueettomuuspolitiikkaa, mutta ei YYA-sopimuksen myötä ollut sotilaallisesti liittoutumaton. 

Vasta YYA-sopimuksen purkaminen toi sotilaallisen liittoutumattomuuden keskeiseksi osaksi 

Suomen puolueettomuuspolitiikan sisältöä. Parin vuoden siirtymävaiheen aikana ennen EU-

jäsenyyttä Suomen linjana oli puolueettomuuden ja sotilaallisen liittoutumattomuuden yhdistelmä. 

EU-jäsenyyden myötä Suomi säilytti sotilaallisen liittoutumattomuutensa, mutta ei enää 

puolueettomuuttaan, sillä Blombergin mukaan kylmän sodan jälkeisessä Euroopassa 

puolueettomuus oli menettänyt ominaisuutensa turvallisuuden tuottajana. Puolueettomuuden paikan

Suomen turvallisuuspolitiikassa otti siis EU:n jäsenyys, joka alettiin ymmärtää Suomen 

turvallisuutta vahvistavana tekijänä.58 Samalla Suomi siirsi idänpolitiikkansa painopistettä 

kahdenvälisyydestä kohti Euroopan unionin kautta tapahtuvaa menettelyä. Blombergin mukaan EU-

jäsenyyden myötä Suomen puolueettomuudesta jäi jäljelle vain sotilaallinen liittoutumattomuus. 

Siinä saa edelleen ilmaisunsa syvään juurtunut käsitys, jonka mukaan Suomi tulee parhaiten 

toimeen itäisen naapurinsa kanssa ottamalla sen turvallisuusintressit riittävästi huomioon. Se jäi 

kylmästä sodasta perintönä Suomen tapaan hoitaa idänsuhteita.59

Sotilaallisen liittoutumattomuuden painotus voidaan siis nähdä eräänlaisena kompromissina 

Suomen ulkopolitiikan perinteisen pienvaltiorealistisen linjan ja voimistuvan länsisuuntauksen 

välillä. Tästäkin syystä se on Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa määriteltäessä 

56 Rainio-Niemi 2014, 5.
57 Blomberg 2011, 654.
58 Ibid., 535.
59 Ibid., 538.
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voimakkaan kamppailun kohteena, sillä se on viimeinen jäljellä oleva piirre vanhasta 

puolueettomuuspolitiikan traditiosta, joka identiteettinäkökulmasta estää Suomen täydellisen 

sulautumisen osaksi länsimaista yhteisöä ilman mitään kansallisia ominaispiirteitä.

2.3 Läntisyys Suomen ulkopoliittisena identiteettinä

Läntisyyden on nähty korostuneen Suomen ulkopoliittisena identiteettinä etenkin kylmän sodan 

päättymisen jälkeisessä kansainvälispoliittisesti muuttuneessa tilanteessa. Kun kylmän sodan 

kahtiajako murtui, tarjoutui myös Suomelle tilaisuus identiteettinsä uudelleenmäärittelylle. 

Sotilaallisen voiman merkityksen väheneminen ja Euroopan syvenevä integraatio tarjosivat uusia 

mahdollisuuksia Suomen kaltaiselle pienelle valtiolle. EU-jäsenyyden myötä Suomen uudeksi 

ulkopoliittiseksi tavoitteeksi tuli pyrkimys Euroopan ”ytimeen” eli vaikuttamaan eurooppalaiseen 

päätöksentekoon. Suomen pienuus, joka oli aiemmin rajoittanut Suomen suhteita länteen ja 

kytkenyt sen lähemmin suurvaltanaapuriinsa Neuvostoliittoon, nähtiin nyt syynä integroitua 

tiiviimmin Eurooppaan.60

Ensimmäisiä Suomen kylmän sodan jälkeisen ulkopoliittisen linjan määrittelijöitä oli vuosina 1995–

2003 pääministerinä toiminut Paavo Lipponen. Hänen hahmotelmassaan Suomen ulkopolitiikan 

pitkässä linjassa oli kyse siitä, miten suurvaltojen itsekkäät pyrkimykset saivat tehdä tilaa pienten 

valtioiden politiikalle, jonka keskiössä oli kansainvälisten normien vahvistaminen. Tästä 

esimerkkeinä olivat Suomen jäsenyys YK:ssa, kansainvälinen rauhanturvatoiminta sekä työ Etykin 

ja muiden kansainvälisten järjestöjen hyväksi. Lipposen mukaan Euroopan unionin jäsenenä 

Suomesta tuli toimija, joka pääsi määrittämään Euroopan yhteistä politiikkaa, sen sijaan että se vain

sopeutuisi muiden tekemiin päätöksiin. Lipposen visiossa sotilaallinen liittoutumattomuus edusti 

Suomen ulkopolitiikassa jatkuvuutta, mutta kylmän sodan jälkeisessä maailmassa siihen sisältyi 

myös idea turvallisuuspoliittisesta valinnanvapaudesta.61

Kylmän sodan jälkeistä kansainvälistä politiikkaa samoin kuin kansallista ulkopolitiikkaa alkoi 

hallita ”kansainvälisen yhteisön” käsite, joka syrjäytti kylmän sodan aikaisen etupiireihin ja 

kansallisiin intresseihin pohjautuvan ajattelun. Samalla turvallisuus ei ollut enää ensisijaisesti 

kansallinen kysymys, vaan kansainvälisen yhteisön asia. Kyse oli yhteisestä turvallisuudesta ja 

vastuun jakamisesta kansainvälisen yhteisön jäsenten kesken. Tässä ajattelussa kansainvälisellä 

60 Pesu 2012
61 Apunen, Osmo (2005): Linjamiehet: Paasikivi-seuran historia. Tammi, Helsinki, 395.
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yhteisöllä tarkoitetaan käytännössä länsimaita ja niiden johtamia kansainvälisiä järjestöjä, jotka 

määrittävät kansainvälisen yhteisön agendan. Myös Suomen oli uudessa tilanteessa osallistuttava 

kansainvälisen yhteisön ponnisteluihin osoittaakseen olevansa täysipainoinen läntisen yhteisön 

jäsen. Etenkin rauhanturvatoiminta oli Suomelle väylän määritellä itselleen aktiivisen rauhantekijän

roolia kansainvälisessä politiikassa. Samalla tämä oli osa Suomen läntisen identiteetin määrittelyä, 

sillä uudessa kansainvälispoliittisessa tilanteessa rauhanturvaaminen ei ollut enää 

puolueettomuuspolitiikan funktio, vaan läntisen yhteisön yhteisiin ponnisteluihin osallistumista, eli 

osa Suomen taakanjakoa läntisen yhteisön hyväksi.62

Vielä lähemmäs läntisen identiteetin globalistista puolta Suomi astui Martti Ahtisaaren ja Tarja 

Halosen presidenttikausilla. Ahtisaari ja Halonen korostivat puheissaan edeltäjiään voimakkaammin

ihmisoikeuksia ja alkoivat puhua turvallisuudesta laajemmassa merkityksessä.63 Voidaan nähdä, että

viimeistään Halosen presidenttikausilla läntisestä globalismista pyrittiin rakentamaan Suomen ulko-

ja turvallisuuspolitiikan suurta linjaa ohi perinteisen pienvaltiorealismin. Vuonna 2000 pitämässään 

UKK-muistoluennossa Halonen asetti Suomen ulkopolitiikan pienvaltiorealistisen tradition, ja sen 

keskeisen määrittäjän Urho Kekkosen, läntisen ulkopolitiikan kontekstiin. Halosen tulkinnassa 

Kekkosen politiikan ytimessä oli Suomen itsenäisen liikkumavaran kasvattaminen Neuvostoliiton 

puristuksessa ja Suomen turvallisuuden kytkeminen koko maanosan, ja lopulta koko maailman, 

turvallisuuteen. Halosen mukaan Kekkosen uran huippukohta oli vuoden 1975 Euroopan 

turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi, joka osaltaan aloitti kylmän sodan päättymiseen johtaneen 

prosessin ja Euroopan yhteen kasvamisen. Näin ollen Kekkosen politiikka voidaan Halosen 

perspektiivistä nähdä lännettymisen menestystarinana, joka viitoitti tietä Suomen tulevalle 

Euroopan unionin jäsenyydelle ja roolille aktiivisena globaalina toimijana.64

Halosen puhe on osoitus hienovaraisesta menneisyyden hallinnasta sekä Suomen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan suurten linjojen uudelleenmäärittelystä, jossa keskeisiä historiallisia 

tapahtumia voidaan tulkita kulloinkin vallitsevan tilanteen määrittämästä perspektiivistä. Se on 

samalla osoitus Suomen ulkopolitiikan keskeisten traditioiden ja tulkintakehikkojen 

mukautuvaisuudesta kulloiseenkin historialliseen tilanteeseen. Läntisen ulkopoliittisen identiteetin 

perspektiivistä kylmän sodan aikainen puolueettomuuspolitiikkaa näyttäytyy usein negatiivisesti 

”suomettumisena” eli omaehtoisena alistumisena Neuvostoliiton määräysvaltaan. Halosen puheessa

Kekkosen politiikkaa puhdistetaan tästä suomettumisen stigmasta ja asetetaan näppärästi läntistä 

62 Blomberg 2011, 615-616.
63   Apunen 2005, 399-400.
64 Ibid., 400.
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identiteettiä tukevan ulkopoliittisen linjan kontekstiin. Samalla luodaan kuvaa läntisyydestä Suomen

ulko- ja turvallisuuspolitiikan suurena linjana ja historiallisena suuntana.

Läntisyyden ohella myös pohjoismaisuus on ollut keskeisessä osassa Suomen identiteetissä. 

Kansainvälisten suhteiden professorin Ole Wæverin mukaan pohjoismaalaisuus oli osa jokaisen 

pohjoismaan identiteettiä kylmän sodan aikana.65 Pohjoismaalaisuuden onkin nähty vahvistavan 

toisaalta läntistä ja toisaalta puolueettomuuteen pohjautuvaa identiteettiä. Blombergin mukaan 

Pohjoismaat oli Suomelle kylmän sodan aikana Euroopan puolueettomien maiden ohella toinen 

merkittävä kansainvälinen viiteryhmä, jolla oli keskeinen rooli Suomen ulkopolitiikan ja 

kansainvälisen aseman kehityksessä. Blombergin mielestä pohjoismainen ulko- ja 

turvallisuuspoliittinen yhteistyö oli Suomelle elimellisen tärkeää, sillä sen kautta Suomi pystyi 

määrittelemään asemaansa idän ja lännen välissä olevana länsimaana. Samalla se oli selkeä osoitus 

Suomen länsimaisesta identiteetistä.66 Toisaalta pohjoismaisuus on nähty Suomelle keinona korostaa

puolueettomuuttaan idän ja lännen välissä. Liiallinen identifioituminen länteen olisi ollut Suomelle 

uhka, joten pohjoismaisuus tarjosi kultaisen keskitien. Pohjoismaisen valistuneisuuden ja 

antimilitarismin on nähty myös edustavan tiettyä ylemmyydentunnetta suhteessa ”vanhaan” 

Eurooppaan ja muodostavan näin eräänlaisen vastaidentiteetin tästä suunnasta määritellylle 

läntisyydelle. Vaikka nykypäivän Suomea voi perustellusti pitää identiteetiltään selkeästi 

länsimaisena, voidaan sen läntisen identiteetin varauksettomuus kuitenkin kyseenalaistaa, sillä 

läntinen puolustusliitto Nato ei edelleenkään tunnu Suomelle kodilta.67

Edellä olevat argumentit ovat hyviä esimerkkejä pohjoismaisen identiteetin sisällön 

monimerkityksellisyydestä. Toisaalta läntistä identiteettiä kannattaville pohjoismaisuus näyttäytyy 

osana läntistä identiteettiä, kun taas puolueettomuuteen pohjautuvaa identiteettiä kannattaville 

puolueettomuus ja tietynasteinen erottautuminen tai edistyksellisyys suhteessa länteen muodostavat 

pohjoismaisuuden ytimen. Pohjoismaisuuden keskeisyyttä Suomen identiteetissä ei siis 

kyseenalaisteta, mutta tulkinnat sen sisällöstä vaihtelevat näkökannan mukaan.

2.4 Venäjän merkitys Suomen ulkopoliittiselle identiteetille

Suomen entinen Venäjän-suurlähettiläs Hannu Himanen on todennut idän ja lännen käsitteiden 

olevan edelleen kylmän sodan kahtiajaon leimaamia. Länsimaisesta näkökulmasta mielleyhtymä on 

65 Pesu 2012
66 Blomberg 2011, 75-77.
67 Pesu 2012

23



vahvasti poliittinen ja symbolinen. Länsi edustaa demokratiaa, oikeusvaltiota, ihmisoikeuksia ja 

avointa markkinataloutta, kun taas itä edustaa diktatorisia tai autoritaarisia järjestelmiä, joissa ei 

kunnioiteta ihmisoikeuksia, eikä oikeusvaltio toteudu.68 Erottautuminen idästä, etenkin itäisestä 

naapurista Venäjästä, on ollut keskeistä myös Suomen ulkopoliittiselle identiteetille ja imagolle. 

Suomalaisille on ollut tärkeätä, että heidät on mielletty Suomen rajojen ulkopuolella, etenkin 

Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa, läntisesti orientoituneiksi demokraateiksi eikä Neuvostoliiton

tai Venäjän alustalaisiksi.69

Kansainvälisen politiikan professori Vilho Harle sekä aluesuunnittelun ja -politiikan professori 

Sami Moisio ovat kutsuneet suomalaisten oman paikan etsimistä ja määrittämistä muiden kansojen 

joukossa kansalliseksi identiteettiprojektiksi. Harle ja Moisio ovat väittäneet, että kansallisen 

identiteettiprojektin tarkoituksena ei ole ollut osoittaa, että suomalaiset ovat erilaisia kuin muut 

kansat, vaan samanlaisia kuin suomalaisten hyvinä pitämät kansat. Kyse on siis oikean viiteryhmän 

etsimisestä suomalaisille ”hyvien kansakuntien” joukossa.70 Harlen ja Moision mukaan kansallisen 

identiteettiprojektin oikea viiteryhmä on ollut jatkuvassa liikkeessä, mutta liikkeen suunta on ollut 

pysyvä: idästä kohti länttä eli ”mongoleista ja slaaveista kohti eurooppalaisia veljiä ja sisaria”. 

Suomen kansallisessa identiteettiprojektissa ei ole kyse siis pelkästään suomalaisuudesta, vaan 

eurooppalaisuuden ja läntisyyden määrittelystä. Näin ollen kysymys Suomen sijainnista on osa 

laajempaa kysymystä siitä, keitä ovat eurooppalaiset ja mitkä ovat Euroopan rajat. Lopulta kyse on 

pohjimmiltaan myös sosiaalisesti rakentuneista tulkinnoista, sillä käsitteillä ”Suomi” ja 

”suomalaiset” tai ”Eurooppa” ja ”eurooppalaiset” ei ole oikeaa ja lopullista sisältöä.71

Harlen ja Moision pääväittämänä on, että kansallinen identiteettiprojekti on rakentunut 

suomalaisten ja venäläisten jyrkän ja selvärajaisen erottelun kautta. Suomalainen identiteetti on siis 

muodostettu määrittämällä, mitä suomalaiset eivät ole, eli toteamalla, että he eivät ole venäläisiä. 

Venäjä ja venäläiset toimivat Harlen ja Moision mukaan suomalaisen identiteetin käymisaineena ja 

voimana, jota ilman Suomen kansallinen identiteetti olisi muodostunut hyvin toisenlaiseksi. Samalla

kansallisen identiteettiprojektin suunnaksi on vakiintunut oman paikan etsiminen ”aitojen 

eurooppalaisten” kansojen joukossa.72 Ankkuroimalla kansallisen identiteettiprojektinsa tiiviisti 

länteen suomalaiset ovat voineet tulkita asuttamansa epävarman rajamaan tiukaksi lännen ja idän 

rajaksi, jolla suomalaiset sijaitsevat ”oikealla” eli lännen puolella. Harlen ja Moision mukaan 

68 Himanen, Hannu (2017): Länttä vai itää: Suomi ja geopolitiikan paluu. Docendo, Jyväskylä, 20.
69 Esim. Iloniemi & Limnéll 2018, 52.
70 Harle & Moisio 2000, 15.
71 Ibid., 56.
72 Ibid., 56-57.
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kansallinen identiteettiprojekti on täten perustunut ratkaisevaan valintaan ”negatiivisen toisen” eli 

Venäjän ja venäläisten, ja ”positiivisen toisen” eli ruotsalaisten ja germaanien välillä. Venäjä on 

saanut Suomen kansallisessa identiteettiprojektissa vihollisen roolin, kun taas länsi (Ruotsi, Saksa, 

Euroopan unioni) ystävän aseman.73

Tästä näkökulmasta Suomen kansallisen identiteettiprojektin voi nähdä myös eräänlaisena 

moraalisena projektina, jossa keskeistä on kuuluminen moraalisesti oikeaan viiteryhmään eli 

länteen ja sen muodostamaan kansainväliseen yhteisöön, jota ohjaa valistunut ja puhdas järki, ja 

joka perustuu kansainvälisen kaupan, tasavaltaisen hallitusmuodon ja tasa-arvon periaatteille.74 

Harlen ja Moision mukaan Suomen EU-jäsenyydessä olikin ennen kaikkea kyse Suomen 

palauttamisesta kansallisen identiteettiprojektin määrittämälle oikealle paikalleen siltä ”harmaalta 

vyöhykkeeltä”, eli läheisestä suhteesta Neuvostoliiton kanssa, johon se oli kylmän sodan aikana 

viety.75 Toisaalta Harle ja Moisio näkevät kansainvälisen yhteisön käsitteen kriittisessä valossa. 

Heidän tulkintansa mukaan idealismin sijaan kansainvälisessä yhteisössä onkin kyse sitä johtavien 

länsimaiden intresseistä, jotka murentavat yhteisön hierarkkisesti arvotettuun maailmaan, jossa 

suomalaiset, eurooppalaiset ja transatlanttiset arvot edustavat ”parempaa hyvää” kuin muut arvot.76

Harlen ja Moision mukaan kansallinen identiteettiprojekti ja siihen liittyvät kamppailut ovat 

keskeinen osa suomalaisen yhteiskunnan poliittista elämää.77 Niillä on läheinen suhde esimerkiksi 

Suomessa käytävään turvallisuuspoliittiseen keskusteluun, jossa uhkalla ja uhkasta puhumisella on 

merkittävä rooli. Uhkien määritteleminen on ollut keskeisessä osassa myös Suomen ulkopoliittisen 

identiteetin määrittelyssä, sillä Suomeen suuntautuvat uhkat rakentavat Suomea ja suomalaisuutta. 

Harlen ja Moision mukaan suomalaisuus rakentuukin ennen kaikkea ”puolustukselliseksi 

eetokseksi”.78 Suomen kansallista identiteettiä leimaa rajakokemus tai rajaidentiteetti, johon 

Suomen valtion idea yhdistyy. Suomen esittäminen uhattuna maa-alueena on Harlen ja Moision 

mukaan tulosta monista poliittisista ja kulttuurisista kokemuksista, joita myös jatkuvasti 

uusinnetaan.79 Rauhan- ja kansainvälisen politiikan tutkija Pertti Joenniemi onkin todennut, että 

juuri turvallisuuden tavoittelu yhdistää Suomen valtion ja kansan toisiinsa. Turvallisuuden voidaan 

nähdä siis muodostavan eräänlaisen Suomen valtion olemassaolon perustan.80

73 Ibid., 134.
74 Ibid., 162.
75 Ibid., 154-155.
76 Ibid., 162.
77 Ibid., 56-57.
78 Ibid., 211-212.
79 Ibid., 239-240.
80 Joenniemi, Pertti (1993). Suomi kylmän sodan jälkeen: valtiollisesta turvallisuudesta kansalaisturvallisuuteen. 
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Toisaalta suomalaista uhkakeskustelua käydään nykyisin myös kansainvälisessä kontekstissa. 

Suomen keskeisellä turvallisuuspoliittisella viiteryhmällä eli lännellä on tässä keskustelussa 

merkittävä rooli myös uhkakuvien määrittäjänä. Kyberturvallisuuden työelämäprofessorin Jarno 

Limnéllin mukaan länsimaiden painottamat uudet uhkakuvat ovat osaltaan vaikuttaneet niiden 

korostumiseen myös Suomessa. Uhkat alettiin ymmärtää Suomessa laaja-alaisesti 

kokonaisturvallisuuden näkökulmasta, koska muissakin länsimaissa tehtiin niin. Tällä haluttiin 

ilmentää Suomen läntistä identiteettiä ja sitoutumista länsimaisiin arvoihin. Silti Venäjällä on 

edelleen suomalaisen ulkopoliittisen identiteetin määrittelyssä keskeinen rooli. Sotilaalliset 

uhkakuvat eivät ole kadonneet suomalaisissa turvallisuusmäärittelyissä, kuten on tapahtunut 

monissa muissa länsimaissa. Lisäksi suomalaiseen turvallisuuskulttuurin yhdistyy edelleen Venäjän 

ärsyttämistä välttävä perinne. Vaikka Venäjästä puhumista on vältetty myös kylmän sodan 

jälkeisissä sotilaallisten uhkien määrittelyissä, on todellisuudessa Venäjä juuri se tekijä, jonka 

vuoksi sotilaalliset uhkakuvat ovat säilyttäneet merkityksensä suomalaisissa uhkakuvastoissa.81

2.5 Ruotsin merkitys Suomen ulkopoliittiselle identiteetille

Harle ja Moisio näkevät erottautumisen Venäjästä ja idästä ja toisaalta samastumisen Ruotsiin ja 

länteen keskeisenä Suomen kansalliselle identiteettiprojektille. Harlen ja Moision näkemyksessä 

suhde venäläisiin ja ruotsalaisiin edustaa kansallisessa identiteettiprojektissa saman kolikon kahta 

puolta, siten että ruotsalaisten puoli koetaan äärimmäisen positiivisena, kun taas venäläisten puoli 

äärimmäisen negatiivisena. Ruotsalaiset ovat suomalaisille positiivinen ”toinen”, johon suomalaiset 

ovat halunneet samaistaa itsensä. Tämä perustuu myönteiseksi koettuun historialliseen 

kokemukseen sekä yhteiseen kulttuuriseen perintöön. Suomalaiset määrittelivät identiteettinsä 

Ruotsin vallan kulttuurisen ja poliittisen tradition kautta, joka erosi venäläisestä käytännöstä. Juuri 

Ruotsin vallan aika oli saattanut suomalaiset yhteyteen eurooppalaisen kreikkalais-roomalaisen 

kulttuuriperinnön kanssa. Tästä näkökulmasta suomalaisten on voitu nähdä edustaneen alkuperäisiä 

eurooppalaisia arvoja. Yhteyden säilyttäminen Ruotsiin on ollut suomalaisille tärkeää, sillä Ruotsin 

on nähty edustavan näitä hienoimpia eurooppalaisia ja universaaleja perinteitä.82

Poliittisen historian dosentti Mikko Majander on kritisoinut Harlen ja Moision näkemystä Suomen 

kansallisesta identiteettiprojektista liian kapeasta keskittymisestä Venäjään Suomen ulkopoliittista 

identiteettiä määrittävänä tekijänä. Majanderin mukaan idästä erottautuminen nousee Harlen ja 

Kosmopolis 23:1, (28-46), Suomen rauhantutkimusyhdistus, Tampere, 34.
81 Iloniemi & Limnéll 2018, 63-65.
82 Harle & Moisio 2000, 91-93.
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Moision tutkimuksen ainoaksi kiintopisteeksi, mikä kaventaa ratkaisevasti koko tutkimusta.83 

Majanderin mielestä Harlen ja Moision kansallisessa identiteettiprojektissa Ruotsi supistuu liian 

yksinkertaistetusti ”positiiviseksi toiseksi”, jota käytetään ainoastaan suppeana vertailukohtana 

valitulle Venäjän merkitystä korostavalle näkökulmalle. Suomen ja suomalaisten eri historiallisissa 

ja poliittisissa tilanteissa vaihdellut suhde Ruotsiin, ruotsinkielisyyteen ja pohjoismaisuuteen olisi 

Majanderin mielestä vaatinut huomattavasti monisyisemmän analyysin. Kyse ei ole ollut pelkästään

kulttuurisesta identifikaatiosta, vaan asennoitumisella on ollut myös suoraa turvallisuuspoliittista, ja

etenkin yhteiskuntapoliittista merkitystä. Esimerkiksi pohjoismainen suuntaus ulkopolitiikassa 

ennen toista maailmansotaa oli sen paikan etsimistä, mihin suomalaiset haluavat kuulua, kuten 

Harle ja Moisio kansallista identiteettiprojektia määrittävät. Sotien jälkeen pohjoismaisuudesta tuli 

puolueettomuuden ohella keskeinen viitekehys, jonka varaan Suomen ulkopoliittista identiteettiä 

yritettiin rakentaa. Majanderin mukaan ”pohjoismaisuuteen ankkuroituvaa valtiollista 

identiteettiprojektia” ehti kestää viitisenkymmentä vuotta, kunnes Neuvostoliiton hajoamisen 

jälkeen se on painunut hiljalleen taka-alalle eurooppalaista ja läntistä identiteettiä korostavan 

kertomuksen tieltä. Majanderin mielestä on myös hyvä muistaa, että ”länsi” ei ollut ennen kylmän 

sodan blokkijakaumia mikään yhtenäinen viiteryhmä, joka olisi kantanut identiteettipoliittisesti 

samoja arvoja, kuten Harle ja Moisio sitä tarkastelevat.84

Majanderin mukaan Suomen valtiollisessa identiteetissä on ollut Pohjolan suuntaan ”sekä työntöä 

että vetoa”, ja etenkin ”pohjoismaiseen perheeseen” samaistuminen on jättänyt jälkiään syvälle 

suomalaisen identiteetin kerrostumiin. Suomalaisen kansakunnan rakentaminen alhaalta päin 

tapahtui pitkälti skandinaavisen mallin mukaan, ja kansalaisjärjestöt viljelivät jo varhain yhteyksiä 

naapurimaahan Ruotsiin. Majanderin mukaan itsenäisen Suomen oli toteutettava pohjoismaisuuteen

yleisesti liitettyjä periaatteita ja tavoitteita, jotta se pystyi uskottavasti hakemaan paikkaansa 

haluamassaan ulkopoliittisessa viiteryhmässä. Tämä paine näkyi esimerkiksi talvisodan aikaisessa 

”tammikuun kihlauksessa” ja sotienjälkeisinä vuosikymmeninä tapahtuneessa pohjoismaisen 

hyvinvointivaltion rakentamisessa. Pohjoismaisuudesta on tullut keskeinen ja luonteeltaan 

positiivinen osa suomalaista identiteettiä, joka ei palaudu ainoastaan Venäjän uhan vastapainoksi. 

Toisaalta kansallisen ja suomalaisen Suomen syntyminen on edellyttänyt Venäjästä erottautumisen 

ohella erottautumista myös vanhasta emämaasta Ruotsista, mikä on näkynyt esimerkiksi 

itsenäistymisen jälkeisen Suomen aitosuomalaisessa liikkeessä ja sen kiivaassa kielitaistelussa.85

83 Majander, Mikko (2001): Irti inhasta idästä. Kosmopolis 31:1, (51-61), Suomen rauhantutkimusyhdistys, Tampere, 
54.

84 Ibid., 55-56.
85 Ibid., 55-57.
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Suomen Ruotsi-suhteeseen liittyvät myös omat kansalliset traumansa, jotka koskevat etenkin 

kysymystä Ruotsin luotettavuudesta. Mielikuvat kumpuavat varsinkin talvisodasta, jossa Ruotsin on

koettu jättäneen Suomen yksin sen historian ratkaisevalla hetkellä, kun se esti länsijoukkojen 

kauttakulun Suomeen alueensa kautta. Majanderin mukaan kauttakulun estäminen konkretisoi 

suomalaiseen identiteettiin syvään juurtuneen käsityksen yksin jäämisestä suurvaltaa vastaan. 

Jännitteitä ei ole lieventänyt tutkimuksissa vahvistunut käsitys siitä, että nimenomaan länsivaltojen 

intervention uhka sai Stalinin luopumaan aikeistaan ja tyytymään miehityksen sijasta rauhaan. 

Ruotsalaisiin kohdistunutta katkeruutta eivät ole myöskään lievittäneet tiedot heidän antamastaan 

talousavusta tai sotamateriaali- sekä tarviketoimituksista.86 Toisena Ruotsin ”petoksena” Suomea 

kohtaan on pidetty Ruotsin ilmoitusta EY-jäsenyyden hakemisesta Suomea tästä ennakolta 

varoittamatta. Tämä ruotsalaisten diplomaattinen vahinko on Majanderin mukaan paisunut 

Suomessa ”tavattomaksi välistävedoksi”, jossa tosiasiat sekoittuvat tunteisiin ja traumoihin. Jopa 

kokeneimmatkin politiikan kommentaattorit saattavat sekoittaa tapahtuneen, eli Ruotsin tekemän 

ilmoituksen EY-jäsenyyden hakemisesta, huomattavasti myöhemmin tapahtuneeseen EY-

hakemuksen jättämiseen.87

Kylmän sodan aikana syntynyt ajatus ”pohjoismaisesta tasapainosta” eli käsitys symmetriasta 

Suomen Neuvostoliitto-suhteiden, Norjan ja Tanskan Nato-jäsenyyden sekä Ruotsin neutraaliuden 

välillä elävät edelleen vahvana myös tämän päivän turvallisuuspoliittisessa keskustelussa, jossa 

Ruotsin ja Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus linkittyvät kohtalonomaisesti toisiinsa.88 

Ruotsin päätös hakea Nato-jäsenyyttä vaikuttaisikin todennäköisesti Suomeen samoin kuin 

päätettäessä EU-jäsenyyden hakemisesta. Sillä olisi välitön vaikutus Suomen Nato-politiikkaan.89 

Nykyään kysymys Ruotsin luotettavuudesta heijastuukin etenkin kysymykseen Nato-jäsenyydestä. 

Luultavasti jokainen Suomen pää-, ulko- ja puolustusministeri on sopinut kollegansa kanssa siitä, 

että Naton jäsenyyttä ei haeta toisen maan selän takana. Silti Ruotsiin kohdistuvaan epäilykseen 

törmää edelleen monissa yhteyksissä, kansalaistasolta asiantuntijoihin ja poliitikkoihin.90

2.6 Identiteetin merkitys suomalaisessa Nato-keskustelussa

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen erikoistutkijan Fred Blombergsin mukaan suomalaista Nato-

keskustelua on käyty etenkin kolmen teeman ympärillä: turvallisuus, vaikutusvalta ja identiteetti. 

86 Majander 2020, 20-21.
87 Ibid., 48-49
88 Rainio-Niemi 2014, 50.
89 Forsberg, Tuomas (2002): Nato-kirja. Ajatus Kirjat, Helsinki, 286.
90 Majander 2020, 196.
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Blombergsin mielestä 2000-luvun keskustelussa Nato-jäsenyys on nähty etenkin vaikutusvalta- ja 

identiteettikysymyksenä, tosin Ukrainan kriisin myötä myös perinteinen turvallisuusnäkökulma on 

palannut keskustelun ytimeen. Vaikutusvalta-argumentissa Nato nähdään turvallisuusyhteisön 

ohella myös arvoyhteisönä ja keskustelufoorumina. Vaikutusvaltaan liittyvissä argumenteissa 

keskeisessä osassa on myös ajatus Suomen pyrkimyksestä Euroopan unionin ytimeen.91

Identiteetillä on ollut suuri merkitys kylmän sodan päättymisen jälkeisessä Suomen Nato-jäsenyyttä

koskevassa keskustelussa, sekä turvallisuuspolitiikan muotoutumisessa myös yleisesti. Tuomas 

Forsbergin mukaan siinä missä kylmän sodan ajan turvallisuuspolitiikan päätavoitteena voidaan 

pitää kansallisen suvereniteetin turvaamista, asettui kylmän sodan päättymisen jälkeen etusijalle 

kansallisen ja ryhmäidentiteetin turvaaminen. Suomi sai enemmän vapauksia valita, mitä se halusi 

olla, ja alkoi toimia tekemiensä valintojen pohjalta. Tämä näkyy myös Nato-keskustelussa, jossa 

identiteetti on ollut Forsbergin mukaan kaikkein yleisimmin käytetty peruste, jota käyttävät sekä 

jäsenyyden kannattajat että vastustajat.92 Identiteettinäkökulmasta tarkasteltuna Nato-keskustelussa 

on keskeistä se, mikä on se sisäryhmä, johon suomalaiset haluavat kuulua, ja mikä on se ulkoryhmä,

johon halutaan ottaa etäisyyttä. Forsbergin mielestä Nato-keskustelussa tärkeimpänä sisäryhmänä 

on toiminut länsi, ulkoryhmänä taas Venäjä. Toisaalta Nato-keskustelussa on ollut myös 

merkityksellistä kuuluminen samaan ryhmään Ruotsin kanssa ja tarve ottaa etäisyyttä Baltian 

maista sekä Yhdysvalloista.93

Yleisin tapa kytkeä kysymys Suomen Nato-jäsenyydestä identiteettiin on vedota Suomen 

länsimaisuuteen, jonka edustajana Nato nähdään. Tästä näkökulmasta Suomen ja Naton 

kumppanuus perustuisi ennen kaikkea yhteisille läntisille arvoille, ja Nato-jäsenyys nähdään 

Suomen länsimaista identiteettiä selkeyttävänä. Toisaalta Nato-jäsenyyden vastustajat ovat 

vähätelleet mahdollisen Nato-jäsenyyden identiteettipoliittista merkitystä korostamalla, että Suomi 

on jo nyt selkeästi osa länttä. Forsbergin mukaan suomalaisen Nato-keskustelun eräs ominaispiirre 

on ollut, että Nato-jäsenyyden keskeiset kannattajat ovat harvoin esittäneet sellaista 

identiteettipoliittista argumenttia, että Suomen tulisi liittyä Naton jäseneksi lähestyäkseen 

Yhdysvaltoja.94 Forsbergin mielestä Yhdysvalloista onkin tullut kylmän sodan jälkeen yhä 

selkeämmin Suomen identiteettiä määrittävä tekijä, eli ”toinen”, jonka kautta Suomen identiteettiä 

91 Blombergs, Fred (2016a): Johdatus Suomen turvallisuuspolitiikkaan kylmän sodan jälkeisessä Euroopassa. 
Teoksessa Blombergs, Fred (toim.) Suomen turvallisuuspoliittisen ratkaisun lähtökohtia. 
Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki, 33-34.

92 Forsberg 2016, 366-367.
93 Ibid., 363-364.
94 Ibid., 367-369.
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rakennetaan. Käsitykset amerikkalaisvetoisen kapitalismin ehdoilla tapahtuvasta globalisaatiosta, 

Yhdysvaltojen ulkopoliittisesta unilateralismista ja sotilaallisesta hyökkäävyydestä ovat tuottaneet 

selkeää rajanvetoa suhteessa Yhdysvaltoihin ja sen globaalia johtoasemaa symbolisoivaan Natoon.95

Myös Nato-jäsenyyttä on vastustettu identiteetistä kumpuavilla perusteluilla. Puolueettomuudesta 

tuli kylmän sodan aikana osa Suomen kansallista identiteettiä, jolla on myönteinen lataus. Tähän 

näkökulmaan liittyy kielteisenä sotilasliittoon jäsenyys. Puolueettomuuden kannattajien 

näkökulmasta Euroopan unionin puolueettomat maat (Ruotsi, Irlanti, Itävalta, Sveitsi) nähdään 

oikeana viiteryhmänä Suomelle.96 Laajemmassa mielessä puolueettomuuden identiteetti on liittynyt 

sellaisen maailmankuvan tukemiseen, joka on moniulotteisempi ja -vivahteisempi kuin mitä Nato 

edustaa. Tähän näkökulmaan liittyy ajatus siitä, että Nato on vääriä arvoja edustava organisaatio.97 

Lisäksi Suomen nykyistä linjaa voidaan perustella sillä, että Nato-jäsenyys kaventaisi Suomen ulko-

ja turvallisuuspoliittista liikkumatilaa. Tämän näkemyksen mukaan Suomi voisi Naton ulkopuolella 

toimia paremmin ja uskottavammin sovittelijana kansainvälisissä kiistoissa ja kriiseissä.98

Forsbergin mielestä suomalaisen Nato-keskustelun voikin hahmottaa kolmijakoisena, jossa Nato-

jäsenyyttä puolletaan jo omaksutun läntisen identiteetin näkökulmasta, joka tekee eron Venäjään, 

mutta johon ei haluta liittää Venäjä-vastaisuutta. Nato-jäsenyyttä taas vastustetaan kansalliseen 

identiteettiin vedoten joko pitämällä kiinni puolueettomuuden perinteestä, tai toisaalta länttä 

laajempaan kosmopoliittiseen identiteettiin vedoten. Molemmat näkökulmat tekevät ainakin 

jonkinasteisen eron suhteessa Yhdysvaltoihin ja sen johtamaa länttä edustavaan Natoon,99 mutta 

eroavat toisistaan sen suhteen missä määrin läntisyys ja Nato kytketään yhteen.

Nato-keskustelussa on kyse myös Suomen ulkopolitiikan suurten linjojen määrittelystä ja 

uudelleentulkinnasta. Läntistä linjaa tukeva historiakäsitys korostaa ajatusta siitä, että Suomi 

Kekkosen johdolla alistui noudattamaan ”suomettunutta” politiikkaa. Nyt olisi oikea hetki riisua 

tämä ulkopolitiikan ”pakkopaita”. Nykyisen linjan puolustus taas korostaa sitä, että Venäjän 

puristuksessa voi pärjätä vain viisaalla valtiomiespolitiikalla ja provosointia välttämällä.100 Nato-

jäsenyyden kannattajat ottavat etäisyyttä kylmän sodan ajan puolueettomuuspolitiikkaan, kun taas 

vastustajat kokevat edustavansa eräänlaista Suomen ulkopolitiikan suuren linjan jatkumoa.

95 Forsberg 2002, 291.
96 Forsberg 2016, 370.
97 Forsberg 2002, 276-277.
98 Ibid., 275.
99 Forsberg 2016, 371.
100 Forsberg 2002, 279-280.
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Suomalaista Nato-keskustelua leimaava piirre ovat asiantuntijaeliitin ja kansalaisten vastakkaiset 

näkemykset. Asiantuntijat suhtautuvat Nato-jäsenyyteen pääasiassa myönteisesti, kun taas 

kansalaisten enemmistö vastustaa Nato-jäsenyyttä.101 Johanna Rainio-Niemen mukaan ilmiö on 

tyypillinen muissakin kylmän sodan puolueettomissa maissa, joissa liittoutumattomuutta on 

tyypillisesti perusteltu vahvalla kansalaismielipiteellä.102

Kylmän sodan päättymisen jälkeen myös Suomen viralliset näkemykset Natosta ovat muuttuneet 

nopeammin kuin kansalaisten näkemykset. Naton läsnäolo alettiin tunnustaa Pohjois-Eurooppaa 

vakauttavaksi tekijäksi, ja Suomi alkoi kehittää yhteistyötään Naton kanssa. Kylmän sodan jälkeen 

Suomen Nato-politiikaksi vakiintuikin eräänlainen kaksoispäätös. Se päätti pysyä liittokunnan 

ulkopuolella ja sotilaallisesti liittoutumattomana, mutta silti säilyttää Nato-option eli 

mahdollisuuden hakea Nato-jäsenyyttä.103

Tätä toimintalinjaa on myös kritisoitu. Valtiotieteen tohtori Jukka Tarkan mielestä Suomi on 

jumittunut turvallisuuspoliittisessa ratkaisussaan liikaa kylmän sodan ajattelutapaan ja ottaa Venäjän

edut liiaksi huomioon. Vaikka virallisissa selityksissä on arvioitu, että turvallisuuspoliittista uhkaa 

ei ole ollut, on Tarkan mukaan kyse ollut enemmänkin pelosta myöntää että kyllä on. Samalla 

tilanteen ongelmattomuuden ylikorostamisesta on tullut ongelma.104 Tarkan mielestä hallitus 

toisensa jälkeen on rajoittanut omaa turvallisuuspoliittista liikkumatilaansa rajaamalla Nato-

jäsenyyden mahdollisuuden pois hallitusohjelmista. Samalla Nato-option mahdollisuus on pidetty 

auki turvallisuuspoliittisissa selonteoissa, joissa se on jätetty avoimeksi myöhemmin tehtävien 

päätösten varaan.105 Tarkan mukaan ”selontekojen tekemisen ja lukemisen tapa alkaa muistuttaa 

suomettumisajan kommunikeatekstien luomaa käytösmallia”. Niihin kirjoitetaan ”vakiintuneen 

totuuden mukaisia liturgisia juoksutuksia”, jotka mahdollistavat suomettumisenomaisen pysymisen 

vakiintuneessa ja hyväksi koetussa turvallisuuspoliittisessa linjassa, joka ei ole olennaisesti 

muuttunut kylmän sodan päättymisen jälkeen, vaikka turvallisuusympäristö on muuttunut. Tarkan 

mielestä parin vuosikymmenen aikana laadittujen turvallisuus- ja puolustuspoliittisten selontekojen 

yhteisvaikutuksena on se, että Suomi toimii Euroopan unionin kanssa, syventää Nato-yhteistyötä ja 

säilyttää mahdollisuuden Nato-jäsenyyteen, mutta ei valmistele sitä. Liittoutuminen on siis 

periaatteessa mahdollisuus, mutta koska sitä ei valmistella, se on mahdottomuus.106

101 Blombergs 2016a, 34.
102 Rainio-Niemi 2014, 2
103 Tarkka, Jukka (2015). Venäjän vieressä. Otava, Keuruu, 85.
104 Ibid., 85-86.
105 Ibid., 126-127.
106 Ibid., 127-128.
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Forsbergin mukaan Suomen optiopolitiikkaa suhteessa Natoon voidaan selittää 

identiteettipoliittisesta näkökulmasta neljällä tekijällä. Ensiksi Venäjä ei sittenkään ole sellainen 

ulkoryhmä, josta Suomella oli pakonomainen tarve erottua, tai EU-jäsenyys tarjosi Suomelle jo 

riittävän selkeän sisäryhmän jonka kautta erottua Venäjästä. Nato-jäsenyyden myötä Suomi voisi 

menettää luottamukselliset suhteensa Venäjän kanssa, joita olisi syytä myös vaalia. Toiseksi Ruotsi 

muodosti Suomelle sen sisäryhmän, mihin haluttiin kuulua, tai ainakin riittävän positiivisen 

sisäryhmän liittymättä Naton jäseneksi. Suomi seuraa ulko- ja turvallisuuspoliittisissa valinnoissaan

läheisesti Ruotsia, ja niin pitkään kuin Ruotsi ei ole liittymässä Naton jäseneksi, ei EU-jäsenyyden 

kaltaista pakottavaa tarvetta liittyä ole. Kolmanneksi on myös monia, joille Yhdysvallat muodostaa 

sellaisen identiteettipoliittisen ulkoryhmän, josta on tarve erottua. Tässä keskustelussa Nato 

nähdään Yhdysvaltojen imperialistisen politiikan jatkeena. Neljänneksi Suomen Nato-politiikkaan 

on vaikuttanut myös identiteettipoliittinen suhde Baltian maihin. Forsbergin mukaan Suomella on 

ollut tarve identiteettipoliittiseen erottautumiseen Baltian maista Molotov-Ribbentropin 

sopimuksesta lähtien. Jos Suomi olisi liittynyt Natoon samanaikaisesti Baltian maiden kanssa, olisi 

ulkopoliittinen viiteryhmä ollut väärä.107 Forsbergin mukaan Suomi onkin tehnyt Nato-

politiikassaan aktiivisesti pesäeroa Baltian maihin ja halunnut välttää luomasta yhteyttä Baltian 

maiden Nato-liittoutumisen ja oman mahdollisen liittoutumisensa välisestä yhteydestä. Tämä näkyi 

esimerkiksi siinä, miten Suomi vältti tukemasta Baltian maiden jäsenyyspyrkimyksiä Natossa, toisin

kuin se teki niiden EU-jäsenyyspyrkimyksien yhteydessä.108

Suomen Nato-politiikan voidaan nähdä olevan tasapainoilua näiden eri identiteettikäsitysten välillä. 

Se on ollut toisaalta asteittaista lähentymistä, mutta myös pysyttäytymistä liittokunnan ulkopuolella,

joka sopii sekä läntiseen että siitä etäisyyttä ottavaan identiteettinäkökulmaan. Varsinkin Ruotsin 

Nato-jäsenyys olisi asia, joka laittaisi Suomen nykyisen optiolinjan koetukselle. Silloin muuttuisi 

olennaisesti myös keskeisen viiteryhmän, johon Suomen nähdään kuuluvan.109

107 Forsberg 2016, 372-373.
108 Forsberg 2002, 258.
109 Forsberg 2016, 374-375.
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3 Suomen kansainvälisen aseman määrittely Ukrainan kriisin alettua 2014-2015

Vuoden 2014 helmikuussa Venäjä horjutti Euroopan turvallisuusjärjestelmää miehittämällä 

Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan ja liittämällä sen omaan valtioalueeseensa. Toimea on 

pidetty Venäjän vastavetona aiemmin samana vuonna alkaneelle länsimieliselle vallankumoukselle 

Ukrainassa. Vallankumousta edelsivät Maidan-liikkeeksi kutstut protestit Kiovassa ja muualla 

Ukrainassa sen jälkeen, kun presidentti Viktor Janukovytš päätti marraskuussa 2013 hylätä 

assosiaatio- ja vapaakauppasopimuksen Euroopan unionin kanssa ja hakea sen sijaan tiiviimpää 

taloudellista suhdetta Venäjän kanssa. Pian Krimin valtauksen jälkeen Itä-Ukrainassa alkoi 

sisällissota, jossa Venäjä on antanut niin sotilaallisen kuin poliittisen tukensa itsenäisyyttä 

tavoitteleville separatisteille. Tapahtumat ovat vahingoittaneet merkittävästi Venäjän ja lännen 

suhteita. Länsimaat ovat tuominneet Venäjän toimet Itä-Ukrainassa ja asettaneet Venäjälle 

talouspakotteita. Samalla myös Suomessa on jouduttu arvioimaan presidentti Vladimir Putinin 

Venäjän ulkopolitiikkaa sekä Venäjän asemaa Suomen naapurina uudesta näkökulmasta. Ukrainan 

konfliktin myötä myös kysymys Suomen mahdollisesta sotilaallisesta liittoutumisesta on noussut 

jälleen ajankohtaiseksi.

Ulkopoliittinen realismi ja näkemys eurooppalaisen turvallisuusjärjestelmän horjumisesta 

korostuivat myös Krimin miehitystä seuranneissa Suomen johtohenkilöiden puheissa. Syyskuussa 

2014 Berliinissä pitämässään puheessa pääministeri Alexander Stubb totesi Ukrainan tapahtumien 

osoittaneen, että emme edelleenkään elä ”ikuisen rauhan aikakaudella”.110 Vuoden 2015 

uudenvuodenpuheessaan tasavallan presidentti Sauli Niinistö taas näki, että Ukrainan kriisin myötä 

Euroopassa on jälleen palattu pohtimaan peruskysymyksiä. Niinistön mielestä Ukrainan tilanne on 

osoittanut, että Eurooppa ei olekaan enää ”rauhan tyyssija”, vaan olemme palanneet ajassa 

taaksepäin sodan ja rauhan kysymysten äärelle. Sota ei ole enää ”vain uutisia kaukomailta”, vaan 

nyt se on todellisuutta myös Euroopassa.111

Tässä luvussa tarkastellaan arvioita Suomen kansainvälisestä asemasta ja mahdollisesta Nato-

jäsenyydestä Krimin miehityksen jälkeisessä tilanteessa. Ajanjakso Ukrainan kriisin kärjistymisestä 

helmikuussa 2014 huhtikuun 2015 eduskuntavaaleja seuranneeseen hallituksenvaihdokseen on 

tämän luvun ajallinen rajaus.

110 Pääministeri Alexander Stubbin puhe Berliinissä: Euroopan Venäjän-politiikka (käännös 29.9.2014 julkaistusta 
puheesta). EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3247/?
language=fi (Luettu 1.1.2021)

111 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe 1.1.2015. EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-
arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3288/?language=fi (Luettu 30.12.2020)
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3.1 Suomen kansainvälisen aseman määrittely Kataisen ja Stubbin hallitusten ohjelmissa

Krimin miehityksen alkaessa Suomessa toimi pääministeri Jyrki Kataisen (kok.) johtama hallitus, 

jonka muodostivat kokoomus, sosiaalidemokraatit, ruotsalainen kansanpuolue, vasemmistoliitto 

(4.4.2014 asti), vihreät ja kristillisdemokraatit. Kesäkuussa 2011 julkaistun Kataisen hallituksen 

ohjelman näkemystä Suomen ulkopoliittisesta identiteetistä, jossa korostuu sekä ”kansainvälisesti 

aktiivinen” että ”eurooppalainen” Suomi, voi luonnehtia sekoitukseksi euroatlantismia ja 

globalismia. Hallitusohjelman mukaan ”Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka perustuu hyviin 

kahdenvälisiin suhteisiin, vahvaan vaikuttamiseen Euroopan unionissa ja tehokkaaseen 

monenkeskiseen yhteistyöhön osana kansainvälistä yhteisöä”.112 Euroopan unioni sekä Pohjoismaat 

nousevat hallitusohjelmassa esiin Suomen keskeisimpinä ulkopoliittisina viiteryhminä. 

Hallitusohjelman mukaan ”Euroopan unioni on Suomen tärkein kansainvälisen yhteistyön 

vaikutuspaikka” ja ”itsenäisyyttä on osallistuminen kansainväliseen päätöksentekoon siellä, missä 

tehdään suomalaisiin vaikuttavia päätöksiä”.113 Pohjoismaat taas ovat hallitusohjelman 

näkemyksessä ”perinteisesti keskeinen viiteryhmä Suomelle”.114

Huhtikuussa 2014 Katainen ilmoitti luopuvansa pääministerin ja kokoomuksen puheenjohtajan 

tehtävistä kesäkuun puoluekokouksen jälkeen. Puoluekokouksessa uudeksi kokoomuksen 

puheenjohtajaksi valittiin Alexander Stubb, joka nousi Kataisen tilalle myös pääministeriksi. 

Katainen siirtyi heinäkuussa uuteen virkaansa Euroopan unionin komissaariksi. Stubbin hallituksen 

kokoonpano säilyi jokseenkin samana kuin Kataisen hallituksessa. Sekä Kataisen että Stubbin 

hallitusten ulkoasianministerinä toimi Erkki Tuomioja (sd.) ja puolustusministerinä Carl Haglund 

(r.). Stubbin hallituksen ohjelma perustui Kataisen hallituksen ohjelmaan115 eikä sisältänyt 

merkittäviä muutoksia sen suhteen, miten Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa määriteltiin. 

Lievä pienvaltiorealistisen ulkopoliittisen linjan painotus suhteessa Kataisen hallituksen ohjelmaan 

on tulkittavissa siinä, miten Stubbin hallituksen ohjelmassa todetaan, että ”hallitus toimii Suomen 

kansainvälistä asemaa vahvistaen ja huolehtii ulko- ja turvallisuuspolitiikan jatkuvuudesta, 

ennustettavuudesta ja johdonmukaisuudesta”. Myös Ukrainan kriisi mainittiin Stubbin hallituksen 

ohjelmassa lyhyesti toteamalla, että ”Euroopan turvallisuusjärjestelmä on joutunut Ukrainan 

112 Valtioneuvoston kanslia (2016): Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2016, 17. 
https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/147449/Kataisen+hallituksen+ohjelma/81f1c20f-e353-47a8-8b8f-
52ead83e5f1a/Kataisen+hallituksen+ohjelma.pdf (Luettu 5.5.2021)

113 Ibid., 3.
114 Ibid., 17.
115 Valtioneuvoston kanslia (2014): Pääministeri Alexander Stubbin hallituksen ohjelma. Valtioneuvoston kanslian 

julkaisusarja 11/2014, 1. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79665/J1114_P
%C3%A4%C3%A4ministerin%20Subbin%20hallitusohjelma_fi.pdf (Luettu 5.5.2021)
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tapahtumien myötä koetukselle” ja ”Suomi korostaa kansainvälisen oikeuden noudattamisen 

välttämättömyyttä ja tukee neuvotteluratkaisun etsimistä kriisiin”.116

Suomen Venäjä-suhde määriteltiin Kataisen hallituksen ohjelmassa toisaalta ”tiiviisiin, laaja-alaisiin

ja monentasoisiin kahdenvälisiin suhteisiin”, ja toisaalta EU:n kautta tapahtuvaan menettelyyn 

pohjautuvaksi. Hallitusohjelman mukaan ”hallitus toimii aktiivisesti EU:n Venäjä-politiikan 

kehittämisessä” ja ”Suomi tukee Venäjän lähentymistä Eurooppaan ja integroitumista 

kansainväliseen sopimusjärjestelmään”.117 Kataisen hallituksen ohjelmaan perustuvassa Stubbin 

hallituksen ohjelmassa ei esitetty muutoksia Suomen Venäjä-suhteita koskeviin linjauksiin.

Suomen optiopolitiikkaa suhteessa Natoon jatkui Kataisen hallituksen ohjelmassa. Suomi 

määritellään hallitusohjelmassa ”sotilasliittoon kuulumattomaksi maaksi”, joka ”harjoittaa 

yhteistyötä Naton kanssa sekä ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä”. Hallitusohjelmassa 

suljettiin pois Nato-jäsenyys Kataisen hallituskauden aikana, mutta todettiin, että ”Suomi arvioi 

mahdollista Nato-jäsenyyttä omien kansallisten turvallisuus- ja puolustuspoliittisten intressiensä 

pohjalta”.118 Kataisen hallituksen ohjelmaan perustuvassa Stubbin hallituksen ohjelmassa ei 

muutettu Suomen Nato-politiikkaa koskevia linjauksia.

3.2 Suhtautuminen Venäjään ja näkemykset Suomen ulkopoliittisesta roolista

Suomen ulkopoliittisten päätöksentekijöiden joukossa selkeimmin Venäjä-kriittistä kantaa edusti 

pääministeri Alexander Stubb, joka näki Ukrainan kriisin johtaneen vastakkainasetteluun lännen ja 

Venäjän välillä. Stubb totesi syyskuussa 2014 Berliinissä pitämässään puheessa 

”perustavanlaatuisten arvojemme”, kuten liberaalin demokratian ja kansainvälisen oikeuden, olevan

Venäjän toiminnan seurauksena uhattuina nyt myös omassa maanosassamme. Stubbin mukaan 

lännen tehtävänä on nousta puolustamaan näitä arvoja ja vastattava päättäväisesti Ukrainassa 

nähtyihin voimatoimiin. Stubbin mielestä Venäjä on ”kääntynyt sisäänpäin” ja ”monien mielestä se 

on kääntymässä myös itään päin ja ajautumassa siten kauemmaksi Euroopasta”. Vaikka Stubbin 

mukaan tämä ei sulje pois yhteistyötä Venäjän kanssa, on Venäjä Stubbin näkökulmasta selkeästi 

Euroopan ulkopuolella, sillä se ei jaa Euroopan kanssa yhteisiä läntisiä arvoja. Suomi on Stubbin 

mielestä selkeästi osa länttä, ja ”olemme siellä, minne kuulumme”, eli tiivis osa ”EU-perhettä” ja 

116 Ibid., 6.
117 Valtioneuvoston kanslia (2016): Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2016, 19. 

https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/147449/Kataisen+hallituksen+ohjelma/81f1c20f-e353-47a8-8b8f-
52ead83e5f1a/Kataisen+hallituksen+ohjelma.pdf (Luettu 5.5.2021)

118 Ibid., 22.
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”täysin sitoutuneita yhteiseen päämääräämme”. Stubb korosti puheessaan Suomen 

eurooppalaisuutta myös toteamalla, että jäsenyysvuosi 1995 on nykyhistoriamme merkittävin, ja 

Suomen ainoana virheenä voidaan Stubbin mukaan pitää vain sitä, että ”EU-jäsenyys toteutui 

tarpeettoman myöhään”, vaikka se oli ”mitä luonnollisin askel”.119 Stubbin puheen vakuuttelevassa 

sävyssä voi aistia historian painolastin. Koska puhe on suunnattu eurooppalaiselle ja länsimieliselle 

yleisölle, on Stubb tuntunut kokevan tarpeelliseksi korostaa, että Suomen lojaaliudesta lännelle ei 

pitäisi jännitteisessä nykytilanteessa olla mitään epäselvyyksiä.

Stubbille olikin tärkeää korostaa, että Suomen asema osana ”eurooppalaista perhettä” on 

”kristallinkirkas”.120 Puheessaan Paasikivi-seurassa maaliskuussa 2015 Stubb vakuutti, että 

”paikkamme on lännessä, ei idän ja lännen välissä”. Stubbin mukaan tämä tarkoittaa sitä, että 

Suomi ei saa jättäytyä ”harmaalle vyöhykkeelle” tai ”reunavaltion asemaan” - ei omasta 

päätöksestään, eikä myöskään muiden silmissä. Suomi asemoituu länteen Stubbin mielestä etenkin 

arvojensa pohjalta, sillä ”arvomme ovat peruuttamaton osa läntistä arvomaailmaa”. Stubb teki 

puheessaan arvojen pohjalta myös pesäeroa Venäjään. Stubbin näkökulmasta Venäjä on 

kansainvälisessä politiikassa sääntöjen rikkoja ja voimapolitiikan käyttäjä eli arvoiltaan 

päinvastainen toimija kuin kansainvälistä oikeutta noudattava ja rakentava Suomi. Venäjän toimien 

myötä voimapolitiikka on kuitenkin Stubbin mielestä palannut ja tullut jäädäkseen. Stubbin mukaan

etenkin Georgian sota ja Ukrainan kriisi osoittavat, että ”nyky-Venäjä haluaa olla enemmän omien 

sääntöjensä tekijä kuin yhdessä laadittujen sääntöjen noudattaja”.121

Myös ulkoministeri Erkki Tuomioja suhtautui Venäjän toimintaan kriittisesti ja myönsi EU:n ja 

Venäjän edustavan erilaisia arvoja. Puheessaan Maanpuolustustahto Suomessa -seminaarissa 

lokakuussa 2014 Tuomioja totesi, että Ukrainan tapahtumat ovat tuoneet pinnalle ”perustavat erot 

arvoissa EU:n ja Venäjän välillä”. Tämä on Tuomiojan mukaan osa pidempää kehityskulkua, jossa 

Venäjä on jo jonkin aikaa tehnyt ”tietoista pesäeroa keskeisiin arvoihimme, kuten oikeusvaltio ja 

ilmaisunvapaus”, joissa ”emme tietenkään voi liikkua”.122

119 Pääministeri Alexander Stubbin puhe Berliinissä: Euroopan Venäjän-politiikka (käännös 29.9.2014 julkaistusta 
puheesta). EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3247/?
language=fi (Luettu 1.1.2021)

120 Pääministeri Alexander Stubbin puheenvuoro eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa Suomen ja Venäjän suhteista 
14.1.2015. EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3299/?
language=fi (Luettu 1.1.2021)

121 Pääministeri Alexander Stubbin puhe Paasikivi-seurassa 24.3.2015. EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-
arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3325/?language=fi (Luettu 1.1.2021)

122 Ulkoministeri Erkki Tuomiojan puhe Helsingin reserviupseeripiirin Maanpuolustustahto Suomessa-
syysseminaarissa Katajanokan Casinolla Helsingissä 23.10.2014. EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto 
ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3273/?language=fi (Luettu 4.1.2021)
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Suomen kansainvälisestä asemasta hallituskumppanit Tuomioja ja Stubb eivät olleet kuitenkaan 

täysin samoilla linjoilla, joka näkyi hienovaraisissa eroissa siinä, miten he tulkitsivat Suomen 

ulkopoliittista roolia. Puhuessaan Suomi-Venäjä-seuran 70-vuotisjuhlassa syyskuussa 2014 

Tuomioja totesi Suomen ”haluavan rakentaa kansainväliseen oikeuteen ja sopimusten 

kunnioittamiseen perustuvaa maailmanjärjestystä, jossa voimapolitiikkaan turvautuminen ei ole 

sallittua eikä hyväksyttyä”. Tästä näkökulmasta on Tuomiojan mukaan myös selvää, että Suomi on 

ottanut tuomitsevan linjan Venäjän käyttämään voimapolitiikkaan Ukrainassa. Puheessaan 

Tuomioja muistuttikin, että myös Suomi on EU-jäsenmaana ollut osaltaan päättämässä niistä 

toimista, joilla Venäjän toimintaan konfliktissa on pyritty vaikuttamaan.123 Vaikka Tuomioja 

asettikin puheessaan Suomen osaksi Euroopan unionia ja länttä, teki hän sen eri lähtökohdista kuin 

Stubb. Siinä missä Stubbin näkökulmassa korostui Suomi osana ”läntistä yhteisöä”, painotti 

Tuomioja Suomen roolia sopimuspohjaisuuden ja kansainvälisen oikeuden pohjalle rakentuvan 

maailmanjärjestyksen edistäjänä, eli enemmänkin osana ”globaalia yhteisöä”. Stubbin näkökulma 

oli siis euroatlantistinen, kun taas Tuomiojan globalistinen. Tuomiojan globalistisessa 

näkökulmassa, jossa yhteisillä normeilla, säännöillä ja instituutioilla pyritään rajoittamaan vahvojen

valtioiden mieli- ja pakkovaltaa, minkä tahansa valtion, mukaan lukien Venäjän, voimapolitiikka on

tuomittavaa, sillä se sotii sääntöpohjaista globaalia järjestelmää vastaan.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö asettui näkemyksissään Stubbia ja Tuomiojaa enemmän 

perinteistä pienvaltiorealismia painottavan ulkopoliittisen linjan kannalle. Niinistön mukaan 

”turvallisuuspoliittinen ajattelumme pohjautuu jatkuvuuteen” ja ”huonojenkin vaihtoehtojen 

ennakointiin”, ja ”tämä on ollut oikea linja”.124 Tähän näkökulmaan liittyy myös vahva kansallisen 

puolustuskyvyn korostus. Puheessaan suurlähettiläspäivillä elokuussa 2014 Niinistö muistutti 

Suomen olevan monia Euroopan maita turvallisemmassa asemassa, sillä ”olemme halunneet 

ylläpitää uskottavaa kansallista puolustusta, emmekä ole asettaneet painopistettä kriisinhallintaan”. 

Suomi on ollut Niinistön näkökulmasta ennalta viisas, sillä ”mehän emme koskaan ole 

poissulkeneet sotilaallisen voiman käytön mahdollisuutta Euroopassa”. Niinistön mukaan 

nykytilanteessa suurin huoli ja paine kohdistuukin ”epäilemättä niihin maihin, jotka eivät ole 

pitäneet omasta puolustuksestaan huolta”.125 Tammikuussa 2015 pitämässään uudenvuodenpuheessa

Niinistö totesikin tulevaisuuden keskeiseksi haasteeksi nousevan ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

123 Ulkoministeri Erkki Tuomiojan puhe Suomi-Venäjä-Seuran 70-vuotisjuhlassa Oulussa 30.9.2014. EILEN – Suomen
ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3278/?language=fi (Luettu 4.1.2021)

124 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe eroavalle hallitukselle Mäntyniemessä 24.6.2014. EILEN – Suomen 
ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3215/?language=fi (Luettu 5.1.2021)

125 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe suurlähettiläspäivillä 26.8.2014. EILEN – Suomen ulkopolitiikan 
asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3217/?language=fi (Luettu 5.1.2021)
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peruspilarin eli kansallisen puolustuksen turvaamisen ”vastaamaan muuttunutta tilannetta ja 

yllättäviäkin uhkakuvia”, joka ei ole mahdollista ”ilman tuntuvia lisäpanostuksia”.126 Niinistön 

sanojen asettelussa on nähtävissä pienvaltiorealistiselle perinteelle ominaista varovaisuutta, sillä 

puheessa ei sen tarkemmin eritellä, minkä valtion voimankäyttöön Suomi on kaikki nämä vuodet 

varautunut, tai mitä tarkoitetaan mainituilla ”muuttuneella tilanteella” tai ”yllättävillä uhkakuvilla”.

Vuoden 2015 uudenvuodenpuheessaan Niinistö hahmotteli myös Suomen ulkopoliittista roolia 

muuttuneessa kansainvälisessä tilanteessa. Myös Niinistö myönsi Ukrainan kriisin johtaneen 

”uudenlaiseen lännen ja Venäjän vastakkainasetteluun”. Kasvanut jännite heijastuu Niinistön 

mukaan myös Suomen lähialueille, ”vaikka emme uhattuina olekaan”. Suomen aseman Niinistö 

näki kuitenkin enemmän idän ja lännen välimaastossa kuin Stubb, mikä näkyi Niinistön puheessa 

eräänlaisena tasapainoiluna. Vaikka Niinistön mukaan ”Venäjä hyvin tietää, että Suomi on ja pysyy 

osana länttä”, on samalla myös muistettava, että ”kaikkina aikoina Venäjä on ja pysyy Suomen 

naapurina”. Siksi myös keskusteluyhteys Venäjän kanssa on syytä pitää tiiviinä. Niinistö käänsi 

Suomen geopoliittisen aseman idän ja lännen välissä puheessaan kuitenkin Suomen eduksi. Vaikka 

Suomi asemoidaankin vastakkainasettelussa lännen puolelle, on sillä potentiaalia toimia myös 

eräänlaisen välittäjän roolissa, sillä ”Suomi tukee ja hakee toimia ratkaisun löytämiseksi”. Niinistön

mukaan ”pyrimme edesauttaman konfliktin ratkaisuyrityksiä sekä jatkamaan kaikkea sitä 

yhteistyötä, mikä näissä oloissa on mahdollista”. Tähän näkökulmaan liittyy myös näkemys 

Suomesta eräänlaisena ”Pohjolan vakauttajana”. Niinistön mukaan ”Suomen linja on aktiivista 

vakauspolitiikkaa, jonka tarkoituksena on turvata Pohjois-Euroopan vakautta sekä toimia 

laajemman vastakkainasettelun lievittämiseksi”. On sanomattakin selvää, että Niinistön 

ajattelumallissa vastakkainasettelun lieventäminen vaatii myös aktiivista vuoropuhelua Venäjän 

kanssa, mihin Suomella on erityisen hyvät edellytykset. Suomella onkin Niinistön mielestä ”omalla 

lähialueellaan tärkeä rooli”.127 Niinistö asetteli Stubbia innokkaammin Suomen ylle siis perinteistä 

lääkärin takkia tuomarin kaavun sijaan.

Niinistö muisti puheessaan kuitenkin myös yksiselitteisesti tuomita Venäjän toiminnan Ukrainassa. 

Niinistön näkemyksessä Suomen linja Ukrainan tapahtumiin on ollut ”selkeän johdonmukainen 

alusta alkaen”. Suomi on tuominnut Venäjän suorittaman laittoman Krimin valtauksen ja Venäjän 

toiminnan Itä-Ukrainassa sekä ”yhdessä EU:n kanssa, mutta myös suoraan, omissa 

yhteydenpidoissaan Venäjän kanssa”. Kuten Stubb ja Tuomioja, myös Niinistö asettui puheessaan 

126 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe 1.1.2015. EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-
arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3288/?language=fi (Luettu 30.12.2020)

127 Ibid.
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selkeästi vastustamaan Venäjän voimapolitiikkaa. Niinistön mukaan ”me tuomitsemme laittomat 

aluevaltaukset, laittomat voimankäytöt ja yritykset rajoittaa valtioiden itsemääräämisoikeutta”, sillä 

”sellainen toiminta tuo mukanaan vain vaaraa ja jännitettä kaikkialle”.128

Pitkäaikainen diplomaatti ja yhteiskunnallinen vaikuttaja Jaakko Iloniemi on nähnyt myöhemmissä 

arvioissaan suhtautumistavan Ukrainan kriisiin edustaneen Suomelle luonteeltaan kokonaan 

uudenlaista asennoitumista suhteessa Venäjään. Iloniemen mukaan ”Suomi ripusti naulaan 

lääkärintakkinsa ja istui tuomarinpöydän ääreen”, kun EU:ssa päätettiin, minkälaisiin vastatoimiin 

ryhdytään Krimin valtauksen johdosta. Toisin kuin kylmän sodan aikana Suomessa todettiin nyt 

ujostelematta, että Venäjä on toiminut kansainvälisen oikeuden vastaisesti. Iloniemen mukaan 

Suomen päätöksessä näkyi oikeaan läntiseen ja eurooppalaiseen viiteryhmään kuulumisen merkitys 

ohi Venäjän kanssa vaalittavan rajanaapuruuden. Jos Suomi olisi jättänyt Venäjän ilmiselvän 

oikeusloukkauksen tuomitsematta, olisi se sijoittautunut väärään seuraan ja väärälle puolelle 

kansainvälistä oikeutta. Iloniemen mukaan kun ”Euroopan unioni, joka Suomelle on ei vain 

talousyhteisö, vaan myös poliittinen yhteisö, omaksuu yhteisen kannan, on siitä vaikea irrottautua”. 

Suomen toiminta olikin Iloniemen mielestä vahva signaali siitä, että Suomi ei lipeä yhteisistä 

päätöksistä silloinkaan, kun siitä saattaa olla Suomen ja Venäjän välisille suhteille omat haittansa. 

Iloniemen tulkinnassa nykyisin ”solidaarisuus unionikumppaneita kohtaan ylittää rajanaapuruuteen 

kuuluvan pyrkimyksen yhteisymmärrykseen.”129

Puheessaan Paasikivi-seurassa syyskuussa 2014 myös entinen pääministeri Esko Aho piti 

luonnollisena, että Suomi on tuominnut Venäjän toimet Krimillä ja Itä-Ukrainassa. Ahon mielestä 

tämä ei johtunut vain siitä, että Euroopan unioni on tehnyt niin, ja jäsenvaltiona 

velvollisuutenamme on noudattaa yhteistä linjaa, vaan myös Suomen omista kansallisista eduista. 

Ahon mukaan ”kansainväliset sopimukset ja yhteiset pelisäännöt sekä niiden ehdoton 

noudattaminen ovat erityisesti pienten kansakuntien turva”, ja siksi ”Ukrainan kriisi on myös 

meidän kriisimme”. Samalla Aho kuitenkin muistutti, että Ukrainan tilanne on monessa suhteessa 

erityinen, eikä sitä voi suoraan rinnastaa Suomen tai edes Baltian maiden asemaan.130

Aho myönsi puheessaan, että Krimin tapahtumien jälkeen suunta on vaarallinen. Toisaalta haaste on

Suomelle ”vanha tuttu”, eli ”miten lukea oikein ajan merkkejä ja tehdä niiden pohjalta kestäviä 

128 Ibid.
129 Iloniemi & Limnéll 2018, 232-233.
130 Esko Aho: Me, Venäjä ja muut. UKK-luento, Paasikivi-seura 3.9.2014. https://www.paasikivi-seura.fi/wp-

content/uploads/2020/03/me-venaja-ja-muut.pdf (Luettu 6.1.2021)
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valintoja”. Ahon mukaan Suomen turvallisuuden peruselementit ovat edelleen muuttumattomat: 

”me, Venäjä ja muut”. Keskeistä on se, miten yhdistämme ”kansalliset etumme, eurooppalaiset 

siteemme ja velvoitteemme sekä erityisen suhteemme Venäjään”. Ahon mielestä Venäjästä käydyssä

ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa on havaittavissa kolme koulukuntaa. Yksi korostaa 

vain ”meitä ja Venäjää”. Tämän koulukunnan mukaan Suomen ei pitäisi mennä mukaan ”mihinkään

sellaiseen, joka voisi jotenkin vaarantaa tai vahingoittaa etujamme idän suunnalla”. Tästä 

näkökulmasta jopa EU-jäsenyyden velvoitteet voivat näyttää arveluttavilta. Toinen ääripää uskoo 

kansallisten etujemme olevan parhaiten turvatut keskittymällä ”me ja muut -akseliin”. Tämän 

koulukunnan mukaan suhde Venäjään hoituu parhaiten liitossa muiden kanssa. Kolmas koulukunta 

näkee Venäjä-suhteen ”erityisenä”, mutta haluaa asettaa sen ”laajempaan yhteyteen”, sillä ”historian

saatossa Venäjä-kontekstimme on moneen otteeseen muuttunut”. Edellinen merkittävä muutos on 

Ahon mukaan tapahtunut 1990-luvun alkupuoliskolla, kun Neuvostoliitto hajosi, irrottauduimme 

YYA-sopimuksesta ja liityimme Euroopan unionin jäseneksi. Puheessaan Aho totesi kannattavansa 

itse tätä kolmatta koulukuntaa ja uskovansa, että ”sen mukaisella toimintatavalla kansalliset etumme

voidaan parhaiten turvata myös näissä arvaamattomissa ja uhkaavissa oloissa, joihin olemme 

Ukrainan kriisin myötä ajautuneet”. Ahon mukaan erityissuhteemme Venäjään pohjautuu 

maantieteen ohella myös talouteen, ja sen ylläpitämiseksi tarvitsemme ”Venäjän suhteen 

erityisosaamista.” Ahon mielestä ”me ja muut -akselin” vahvistamisen ja Venäjä-yhteistyöhön 

panostamisen ei tarvitse olla toisiaan poissulkevaa nollasummapeliä, vaan ”painoarvomme 

Euroopan unionissa on sitä suurempi, mitä paremmaksi Venäjän osaamisemme arvioidaan”.131

Ahon ajattelutavassa on havaittavissa piirteitä pienvaltiorealismista, euroatlantismista ja 

globalismista. Ahon näkemyksessä Suomella on edelleen pienvaltiorealistiseen ajatteluun liittyvä 

”erityissuhde” Venäjään, jonka vaaliminen vaatii ”erityisosaamista”, eli Venäjän ymmärrystä ja 

tuntemusta. Silti Aholle on selvää, että tämä erityissuhde ei jousta loputtomiin, vaan esimerkiksi 

kansainvälisten sopimusten ja sääntöpohjaisen järjestelmän kunnioittaminen selkeästi ohittaa 

ystävyyden Venäjän kanssa. Erityissuhde Venäjän kanssa ei myöskään Ahon tulkinnassa sulje pois 

tiiviitä välejä länteen, vaan enemmänkin päinvastoin. ”Venäjä-osaaminen” voi olla Suomelle 

valttikortti, joka nostaa Suomen painoarvoa ja vaikutusvaltaa läntisten kumppaneiden keskuudessa. 

Ahon kannattaman ”kolmannen koulukunnan” voidaankin nähdä pyrkivän eräänlaiseen tasapainoon

suomalaisen ulkopolitiikan keskeisten traditioiden välillä.

131 Ibid.

40



3.3 Argumentit Nato-jäsenyyden puolesta

Puolustusministeri Carl Haglund totesi suurlähettiläspäivillä elokuussa 2014 pitämässään puheessa, 

että Ukrainan tapahtumien tulisi johtaa Suomessakin avoimempaan pohdintaan siitä, onko Nato-

kumppanuus enää turvallisuuspoliittisena ratkaisuna riittävä, vai pitäisikö Suomen ottaa ”seuraava 

askel” ja hakea Nato-jäsenyyttä. Nato-spekulaatioistaan huolimatta Haglund näki kansallisen 

puolustuksen kuitenkin edelleen Suomen keskeisimpänä turvallisuusratkaisuna. Haglundin mielestä 

omasta puolustuskyvystä ei olisi varaa luopua, sillä ”Nato-jäsenyys ei ole kansallisen puolustuksen 

vaihtoehto”, vaan ”voisi täydentää omaa puolustustamme”.132 Puhuessaan maanpuolustuskurssin 

avajaisissa kuukautta myöhemmin Haglund tähdensikin, että Nato-jäsenyys ei olisi ”mikään 

säästöohjelma, jonka varjolla omaan puolustukseen käytettäviä resursseja voitaisiin leikata”, vaan 

ratkaisu jolla voitaisiin taata ”liittokunnan tasoinen uskottava puolustus pienellekin maalle”.133

Vaikka Haglundin mukaan olikin selvää, että ”meidän on jatkossakin syytä pitää huolta omasta 

puolustuksestamme”, voidaan se ”nykymaailmassa tehdä ainoastaan yhteistyössä muiden kanssa.” 

Tästä syystä puolustuspolitiikassa korostuukin myös kansainvälisyyden ja kumppaneiden merkitys. 

Haglundin näkökulmasta Suomen keskeisiä turvallisuuspoliittisia kumppaneita ovat muut EU- ja 

Pohjoismaat sekä Nato.134 Samalla Haglundin mukaan oli kuitenkin tärkeää tehdä selväksi, että 

”puolustusyhteistyö ei kuitenkaan ole sama asia kuin sotilaallinen liittoutuminen tai kollektiivinen 

puolustus”, sillä ”puolustusliittoon kuuluvat ovat vieneet yhteistyön huomattavasti syvemmälle”. 

Ne ovat ”sitoutuneet puolustamaan toisiaan, sopineet kuinka se tehdään, ja harjoittelevat sen 

toteuttamista käytännössä”, kun taas ”puolustusliittoon kuulumattomat maat jäävät näiden 

sitoumusten ulkopuolelle”. Haglundin mukaan ”Ukrainan kriisi on yksi esimerkki siitä, että 

sotilasliittoon kuulumattomalla maalla ei ole yhteisen puolustuksen antamaa ennaltaehkäisykykyä ja

turvaa, johon nojata”. Siksi ”meidän on syytä pitää huolta omasta puolustuskyvystämme, ja 

varauduttava tarvittaessa puolustamaan Suomea omin voimin.”135 Vaikka Haglund ei puheessaan 

suoraan asettunut Nato-jäsenyyden kannalle, on Ukrainan kriisin myötä luotu mielikuva selkeä: 

ilman Nato-jäsenyyttä Ukrainan kohtaama tilanne voi uhata myös Suomea. Ainoastaan Nato-

jäsenyyden myötä olemme varmuudella turvatakuiden piirissä ja turvattuina.

132 Puolustusministeri Carl Haglundin puhe suurlähettiläspäivillä 25.8.2014. EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-
arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3220/?language=fi (Luettu 11.1.2021)

133 Puolustusministeri Carl Haglundin tervehdys 210. Maanpuolustuskurssin avajaisissa 15.9.2014. EILEN – Suomen 
ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3253/?language=fi (Luettu 11.1.2021)

134 Puolustusministeri Carl Haglundin puhe suurlähettiläspäivillä 25.8.2014. EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-
arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3220/?language=fi (Luettu 11.1.2021)

135 Puolustusministeri Carl Haglundin tervehdys 210. Maanpuolustuskurssin avajaisissa 15.9.2014. EILEN – Suomen 
ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3253/?language=fi (Luettu 11.1.2021)
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Puheessaan Turvallisuus maailmassa ja arjessa -foorumissa syyskuussa 2014 Haglund totesikin, että

Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä pitäisi nykytilanteessa pystyä keskustelemaan ”faktoihin 

perustuen ja kiihkottomasti”.136 Siihen mennessä keskustelua oli Haglundin mielestä käyty lähinnä 

siitä, saako Natosta edes keskustella.137 Asiapohjaisemman Nato-keskustelun edistämiseksi Haglund

ehdotti tuoreen Nato-jäsenyyden edut ja haitat esittelevän selvityksen laatimista, mutta samaan 

hengenvetoon Haglund totesi kuitenkin näyttävän siltä, ”että jo pelkän Nato-selvityksen tekeminen 

on meillä edelleen liian suuri tabu.”138

Pääministeri Alexander Stubb taas näki suomalaisten suhteessa Natoon ”jopa skitsofreenisia 

piirteitä”. Puheessaan Paasikivi-seurassa maaliskuussa 2015 Stubb totesi, että ”yhtäältä olemme 

läheisessä ja meitä suuresti hyödyttävässä rauhankumppanuusyhteistyössä jo vuodesta 1994 lähtien 

niin, että olemme kumppanina luokan parhaita, ellemme peräti paras, oppilas”, mutta toisaalta 

”meillä on erilaisiin myytteihin, harhaluuloihin, ja toisen käden tietoihin pohjautuvia käsityksiä 

Natosta ja sen toimintatavoista”.139

Vielä pidemmälle arvioissaan meni valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka, joka näki syyskuussa 2015 

julkaistussa Suomen kylmän sodan jälkeistä turvallisuuspolitiikkaa käsittelevässä kirjassaan 

Venäjän vieressä Nato-keskustelussa vähintäänkin asiantuntemattomuuden, mutta pahimmillaan 

jopa tietoisen disinformaation piirteitä. Tarkan mielestä Nato-keskusteluun on pesiytynyt 

”tarkoituksenhakuinen pakkomielle, jonka mukaan valittavana olisi joko puolustusvastuun 

pitäminen omissa käsissä tai sen luovuttaminen Natolle”. Todellisuudessa tilanne on Tarkan mukaan

yksinkertainen. Olipa Suomi liittoutunut tai liittoutumaton, se vastaa aina viime kädessä itse 

alueensa puolustuksesta. Jos Suomi olisi Naton jäsen, voisi Nato auttaa, mutta jos Suomi ei ole 

Naton jäsen, Nato ei auta. Tarkan näkemyksessä Natosta käytyä keskustelua onkin ”jatkuvasti 

hallinnut enemmistö, joka asiantuntijoiden vaihtelevista arvioista välittämättä on ollut ehdottomasti 

ja kaikissa olosuhteissa Nato-vastainen”.140

136 Puolustusministeri Carl Haglundin puhe Lapin Yliopiston ja Rovaniemen kansalaisopisto Rovalan järjstemässä 
Turvallisuus maailmassa ja arjessa-foorumissa 29.9.2014. EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja 
kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3254/?language=fi (Luettu 11.1.2021)

137 Puolustusministeri Carl Haglundin puhe suurlähettiläspäivillä 25.8.2014. EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-
arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3220/?language=fi (Luettu 11.1.2021)

138 Puolustusministeri Carl Haglundin puhe Lapin Yliopiston ja Rovaniemen kansalaisopisto Rovalan järjstemässä 
Turvallisuus maailmassa ja arjessa-foorumissa 29.9.2014. EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja 
kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3254/?language=fi (Luettu 11.1.2021)

139 Pääministeri Alexander Stubbin puhe Paasikivi-seurassa 24.3.2015. EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-
arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3325/?language=fi (Luettu 1.1.2021)

140 Tarkka 2015, 127.
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Tuomas Forsberg on kirjoittanut Nato-kirjassa (2002) yleisistä retorisista siirroista, jotka toistuvat 

suomalaisessa Nato-keskustelussa. Forsbergin mukaan suomalaiselle Nato-keskustelulle on 

tyypillistä, että vastapuoli leimaa liittymisen tai liittoutumattomuuden emotionaaliseksi toimeksi, 

kun taas omaa kantaa pidetään järkevänä ja tietoon tai kokemukseen perustuvana. Toisen 

näkökulma on pinnallinen ja yksipuolinen, kun taas oma näkökulma on syvällinen ja 

monitahtoinen.141 Nämä Forsbergin tunnistamat retoriset keinot ovat nähtävillä myös Haglundin, 

Stubbin ja Tarkan edellä esittämissä argumenteissa, joissa Nato-keskustelu nähdään myyttien ja 

harhaluulojen, ja pahimmillaan jopa asiantuntemattomuuden ja disinformaation, sävyttämänä, 

samalla kun itse vaaditaan ”faktoihin pohjautuvaa ja kiihkotonta keskustelua”. Huomionarvoista on 

myös se, miten sekä Haglund että Tarkka välttävät viimeisen saakka asettamasta Nato-jäsenyyttä 

kansallisen puolustuksen vastakohdaksi tai vaihtoehdoksi. Tämä kertoo kansallisen puolustuksen 

keskeisestä asemasta osana sekä Suomen kansallista että kansainvälispoliittista identiteettiä. Nato-

jäsenyyden kannattajien argumenteissa kansallinen puolustus onkin edelleen kyseenalaistamaton 

osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, mutta argumenttina on, että nykymaailmassa se tulisi 

hoitaa yhteistyössä (läntisten) kumppaneiden kanssa, joihin myös Nato luonnollisesti lukeutuu.

Stubb toi Paasikivi-seurassa pitämässään puheessa suomalaiselle valtionpäämiehelle harvinaisen 

avoimesti ja selkeästi esiin oman Nato-kantansa. Stubbin mielestä ”meidän tulisi hakeutua Naton 

jäseneksi” ja ”meidän olisi pitänyt tehdä se jo kaksikymmentä vuotta sitten”. Stubb näki puheessaan

Naton puolustusliittona, ”joka ei uhkaa ketään”. Se koostuu ”vapaaehtoisesti siihen liittyneistä 

jäsenmaista, ja päätökset siellä tehdään yksissä tuumin, konsensuksella”. Tämän yhteistyön ydin 

tiivistyy jäsenten toisilleen antamiin turvatakuisiin. Natoon kuuluminen olisi Stubbille ennen 

kaikkea keskeinen osa Suomen läntisyyttä. Stubb pyrki tuomaan puheessaan näkökulmalleen 

painoarvoa lainaamalla presidentti Martti Ahtisaarta, jonka mukaan ”Suomen tulee kuulua kaikkiin 

niihin järjestöihin, joihin läntiset demokratiat kuuluvat”. Stubbin mukaan tällä ”ei ole mitään 

tekemistä Venäjän kanssa”, vaan Stubb näki Nato-jäsenyyden Suomen ”pitkään jatkuneen ulko- ja 

turvallisuuspoliittisen linjan, maamme länsi-integraation, seuraavana loogisena askeleena”. Näin 

Stubb asettelee Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan läntistä identiteettiä korostavaan 

kontekstiin, jossa Nato-jäsenyys saattaisi siis loppuun Suomen lännettymisen. Toisaalta Stubbin 

mukaan kyse on myös vaikutusvallasta. Turvatakuiden lisäksi Naton jäsenet ovat mukana 

päättämässä asioista, jotka koskettavat suoraan tämän päivän Eurooppaa, eli myös Suomea. Naton 

ulkopuolella Suomi uhkaisi jäädä siis Euroopan ytimen ulkopuolelle eli identiteettipoliittisesti 

epämääräiselle ”harmaalle vyöhykkeelle”. Stubbin näkökulmasta nykyinen epävarma 

141 Forsberg 2002, 280.
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turvallisuuspoliittinen linja on siis Suomelle eräänlainen häpeätahra, joka erottaa sen muista 

länsimaista. Lopuksi Stubb sinetöi länsimielisen argumenttinsa ripauksella pienvaltiorealismia. 

Stubbin mukaan ”turvallisuuspoliittisten valintojen tekemiseen ei ole koskaan optimaalisen hyvää 

aikaa”. Siksi onkin ”vastuullisten päätöksentekijöiden velvollisuus tarkistaa kiristyneen 

kansainvälisen tilanteen aikana, ovatko maan vakuudet kunnossa”, sillä ”se, joka jää odottamaan 

syvän rauhan ja kansainvälisen harmonian tilaa, voi hyvinkin pettyä odotuksissaan”.142

Stubbin mielestä lopullisella jäsenyyspäätöksellä tulisi olla takanaan kuitenkin sekä poliittisten 

päättäjien että kansan tuki. Siksi Stubbin mukaan seuraavalla hallituskaudella tulisikin tehdä 

”ajantasainen selvitys mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksista”. Tämä selvitys olisi hyvä tehdä 

yhdessä Ruotsin kanssa, mutta se ei Stubbin mielestä saisi olla ehtona selvityksen laatimiselle, sillä 

”Ruotsi päättää omasta linjastaan, omalla aikataulullaan”. Stubbille tärkeintä kuitenkin oli, että 

”seuraavassa hallitusohjelmassa ei suljeta pois Nato-jäsenyyden mahdollisuutta samalla tavalla kuin

se suljettiin tällä hallituskaudella”. Tämä oli Stubbin mukaan virhe, ja ”turvallisuuspoliittinen 

hinta”, joka ”laajasta kuuden puolueen hallitusohjelmasta jouduttiin maksamaan”. Nämä neljä 

askelta Stubb näki edellytyksinä Suomen Nato-jäsenyyden toteutumiselle.143 Yksi Stubbin 

edellyttämistä Nato-askelista otettiin, kun Haglundin ja Stubbin toivoman Nato-selvityksen 

laatimisesta sovittiin Sipilän hallituksen ohjelmassa toukokuussa 2015. Nato-selvitys julkaistiin 

huhtikuussa 2016 ulkoministeriön tilaamana asiantuntija-arviona.

Tarkan mielestä Suomen Nato-linjassa on pohjimmiltaan kyse eräänlaisesta kylmän sodan kaltaisen 

suomettumisen jatkumisesta suhteessa Venäjään osana Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. 

Tarkan mukaan ”Venäjän siirtyminen kaaoksesta presidenttivetoisen näennäisdemokratian kouriin ei

muuttanut suomalaista arviota naapurista ja tapaa toimia sen kanssa”. Vaikka Venäjä oli muuttunut 

”kansallisuusaatteella mekastavaksi imperiumiksi”, suomalaiset yrittivät pärjätä sen kanssa edelleen

”vanhalla politiikalla, joka kehitettiin kylmän sodan aikana hapertuvan byrokratian lepyttelyyn”. 

Tarkan mielestä tämä on kelvannut Venäjälle, sillä Suomen toimintatapa pitää sen ”tiukasti Kremlin 

otteessa”. Jos ennen niskalenkkinä oli YYA-sopimus, niin nyt suomalaiset tarjoavat Venäjälle sen 

edun, että rajoittavat turvallisuuspoliittista toimintavapauttaan oma-aloitteisesti ”pistämällä Nato-

oven lukkoon ja kertomalla hukanneensa avaimen”.144 Tarkan mukaan myös kylmässä sodassa 

Suomi selvisi, koska se ”teki monia itselleen tärkeitä asioita, vaikka Neuvostoliitto ei pitänyt 

142 Pääministeri Alexander Stubbin puhe Paasikivi-seurassa 24.3.2015. EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-
arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3325/?language=fi (Luettu 1.1.2021)

143 Ibid.
144 Tarkka 2015, 324.
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niistä”. Silloin kun Suomi valitsi Neuvostoliiton toiveista poikkeavan oman edun edistämistä ajavan

tien, joutui Neuvostoliitto siihen sopeutumaan, jos ei sitä voinut muuttaa. Samoin Tarkan mukaan 

myös ”kyynisellä voimapolitiikalla ohjelmoitu Venäjä voi sopeutua sille epämiellyttäviin asioihin 

samoin kuin ideologialla ohjelmoitu Neuvostoliitto.”145

Tarkka näkikin Nato-jäsenyyden Suomelle kohtalon kysymyksenä ja antoi kovan tuomion Suomen 

kylmän sodan jälkeiselle ulkopoliittiselle johdolle siitä, ettei se vienyt Suomea oikealle ulko- ja 

turvallisuuspoliittiselle uralle silloin kun se oli vielä mahdollista. Tarkan mielestä ”Ahtisaari, 

Halonen, Lipponen, Vanhanen ja Tuomioja kantavat raskaan vastuun historian edessä”, sillä ”he 

eivät toteuttaneet Nato-jäsenyyttä silloin kun sen tarpeellisuus oli jo selvästi näkyvissä ja se olisi 

ollut helppo toteuttaa”. Varsinkin ”turvallisuuspolitiikan johtoryhmän viimeiseksi menneen ajan 

muistoa vaalineeksi sinetinvartijaksi” jäänyt Tuomioja saa Tarkalta rajun palautteen. Tarkan 

mielestä ”Ukrainan kriisin alkaessa hänen sylissään oli tilanne, jossa Nato-jäsenyys on 

tarpeellisempi kuin koskaan, mutta ensimmäistä kertaa ulkoisten syiden takia mahdoton”. Tarkan 

mukaan Suomen pitkäaikainen linjaus olla vallitsevissa olosuhteissa liittymättä Natoon on 

”Venäjälle merkittävä voitto, joka muuttuu riemuvoitoksi jos Suomi joskus selvin periaatteellisin 

muodoin torjuu Nato-jäsenyyden pysyvästi”.146

Vaikka Suomi ei olekaan vielä ottanut Tarkan toivomaa loikkaa Naton jäseneksi, on se silti kylmän 

sodan jälkeen ottanut selkeitä askelia kohti Natoa. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Charly 

Salonius-Pasternak esitti elokuussa 2014 julkaistussa kirjoituksessaan Naton olevan ”Suomen 

puolustuksen kannalta merkittävin monenkeskinen yhteistyötaho”, mutta sen kanssa tehtävästä 

yhteistyöstä ja roolista Suomen puolustuksessa ei vain puhuta riittävän avoimesti. Salonius-

Pasternakin mukaan Krimin valtauksen jälkeinen painopisteen muutos Naton toiminnassa 

kriisinhallinnasta kohti kollektiivista puolustusta voi muuttaa myös Suomen Nato-suhdetta, ja 

”uhata puolueiden ja puolustusvoimien sisäpoliittisista syistä johtuvaa hiljaisuutta siitä, minkälaista 

yhteistyötä Suomi on viime vuosikymmeninä Naton kanssa tehnyt”.147

Toisaalta aiempaa läheisempi yhteistyö voi olla edelleen myös poliittisesti haastavaa. Koska Suomi 

ei kuulu Natoon, uskottelee se Salonius-Pasternakin mukaan ”voivansa pysyä potentiaalisen 

Itämeren-konfliktin ulkopuolella”, mutta ”todellisuudessa jo EU:n Lissabonin-sopimus velvoittaisi 

145 Ibid., 325-326
146 Ibid., 328
147 Charly Salonius-Pasternak (2014): Kriisinhallinnan aikakausi Natossa päättyy: Muutokset horjuttavat Suomen 

aitaa. FIIA Comment 9/2014. Ulkopoliittinen instituutti. https://www.fiia.fi/wp-
content/uploads/2017/01/comment9_2014suom.pdf (Luettu 18.1.2021)
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Suomea avustamaan esimerkiksi Viroa sotilaallisesti, jos maahan hyökättäisiin”. Salonius-Pasternak

näkee siis Suomen olevan jo EU-jäsenyytensä myötä myös turvallisuuspoliittisesti liittoutunut 

osaksi länttä. Tästä näkökulmasta vanhan linjan mukainen pysyttäytyminen puolueettomana ja 

suurvaltakonfliktien ulkopuolella ei enää onnistu. Salonius-Pasternak tekee näkemyksensä selväksi 

käyttämällä presidentti Sauli Niinistön vertauskuvaa Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta 

linjasta ”aitana”, jolla Suomi istuu idän ja lännen välissä. Tämä ”aidalla istuminen” on Salonius-

Pasternakin mielestä muuttumassa Ukrainan tilanteen jälkeen mahdottomaksi. Salonius-Pasternakin

mukaan olisikin hyvä aika pohtia ”miten aiomme tulevina vuosikymmeninä pysyä 

pystyttämällämme aidalla, joka lahoaa rahan puutteessa alta ja jonka ympärillä maa liikkuu 

enemmän kuin vuosikymmeneen”. Salonius-Pasternakin mielestä ydinkysymys onkin se ”onko 

aidan alla turvaverkkoa, vai onko luottamuksemme siihen perusteetonta?”.148

3.4 Argumentit ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan jatkuvuuden puolesta

Myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö näki Naton yhtenä Suomen keskeisistä 

turvallisuuspoliittisista kumppaneista. Vuoden 2015 uudenvuodenpuheessa Niinistö totesi, että 

”olemme vieneet myös Nato-kumppanuutemme uudelle tasolle ja jatkamme tätä työtä”.149 

Kehittyvästä kumppanuudesta huolimatta Niinistö tuntui asettuvan omissa arvioissaan kuitenkin 

tukemaan Suomen nykyistä optiolinjaa suhteessa Nato-jäsenyyteen. Puheessaan 

suurlähettiläspäivillä elokuussa 2014 Niinistö muistutti, että ”mahdollisuus sotilaalliseen 

liittoutumiseen Naton jäsenyyden kautta säilyy jatkossakin yhtenä turvallisuuspolitiikkaamme 

vaihtoehtona”.150 Uudenvuodenpuheessaan Niinistö tähdensi, että ”sanomattakin on selvää, että 

jäsenyyttä on aina mahdollista hakea, jos niin haluamme”.151 Perusteluissa kannalleen Niinistö oli 

kryptisempi. Suurlähettiläspäivien puheessaan Niinistö totesi, että Nato-jäsenyyttä koskevassa 

keskustelussa ”on hyvä yrittää muistaa kokonaiskuva, myös se, minkä karu oppimestari eli historia 

turvallisuuspolitiikan ja erityisesti suurvaltapolitiikan syvemmistä virtauksista antaa”. Tästä syystä 

Nato-jäsenyyskysymystä ei voi arvioida ”vain plussia ja miinuksia listaamalla, ikään kuin 

taulukkolaskentana” eikä myöskään ”pidä katsoa yksinomaan juridiikkaa ja sääntöjä, sillä ei se 

Natokaan mikään kihlakunnanoikeus ole”.152 Niinistön lausunnossa on havaittavissa 

148 Ibid.
149 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe 1.1.2015. EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-

arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3288/?language=fi (Luettu 30.12.2020)
150 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe suurlähettiläspäivillä 26.8.2014. EILEN – Suomen ulkopolitiikan 

asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3217/?language=fi (Luettu 5.1.2021)
151 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe 1.1.2015. EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-

arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3288/?language=fi (Luettu 30.12.2020)
152 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe suurlähettiläspäivillä 26.8.2014. EILEN – Suomen ulkopolitiikan 
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pienvaltiorealismille ominainen suurvaltapolitiikan korostus. Vaikka Venäjää ei lausuta nimeltä, on 

sen uhka Niinistön näkemyksessä mainitsemattakin läsnä. Niinistön kanta edustaa Suomen kylmän 

sodan jälkeisen optiolinjan jatkumoa suhteessa Natoon: asteittaista lähentymistä ja kumppanuuden 

syventämistä, mutta kuitenkin viimekätistä pysyttäytymistä liittokunnan ulkopuolella.

Niinistön turvallisuuspoliittisessa ajattelussa korostuikin läntisten kumppaneiden verkosto, johon 

myös Nato kuuluu. Tästä näkökulmasta Niinistö näki myös EU:n turvallisuusyhteisönä. 

Uudenvuodenpuheessaan Niinistö muistutti, että ”EU-jäsenyys on Suomelle tärkeä 

turvallisuusratkaisu, vaikka siitä ei olisikaan puolustusratkaisuksi”, sillä ”on mahdotonta ajatella, 

että unioni vain katseella seuraisi, jos sen jäsenmaata ja aluetta loukataan”. Niinistön mielestä 

”silloin rauhan ja vapauden arvoille luodusta unionista jäisi jäljelle vain rakennuskompleksi vailla 

kivijalkaa”. Suomen kolmas keskeinen turvallisuuskumppani on Niinistön näkemyksessä Ruotsi, 

jonka kanssa tehtävää kahdenvälistä puolustusyhteistyötä ollaan kehitetty ”yhdessä, askel 

askeleelta”.153

Suomen ulkopoliittisen johdon piirissä selkeimmin Nato-jäsenyyttä vastustamaan asettui 

ulkoministeri Erkki Tuomioja, joka ilmaisi kantansa selkeästi Ukrainan tilanteesta käydyssä 

eduskuntakeskustelussa syyskuussa 2014 todetessaan, että ”Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

tehtävä on aina suomalaisen hyvinvoinnin edistäminen ja turvallisuuden vahvistaminen, eikä tätä 

voi ulkoistaa kenenkään muun tehtäväksi”.154 Tuomiojan mukaan Ukrainan kriisi ei ole muuttanut 

Suomen turvallisuuden perusfundamentteja, jotka ovat ”oma riittävä puolustuksemme, Suomen EU-

jäsenyys, Nato-kumppanuus, kiinteä pohjoismainen yhteistyö erityisesti sotilaallisesti 

liittoutumattoman Ruotsin kanssa sekä hyvät suhteet kaikkiin naapurimaihin, joista kenenkään ei 

tarvitse epäillä, että Suomi sallisi alueensa käytön niiden vihamieliseksi kokemiin tarkoituksiin”. 

Lisäksi Tuomioja perusteli Nato-kantaansa kansalaismielipiteellä, joka on edelleen Nato-vastainen, 

sekä laajaan turvallisuuskäsitykseen vedoten. Tuomiojan mukaan Nato on vain ”yksi 

turvallisuuteemme liittyvä asia, mutta turvallisuus koostuu monesta kysymyksestä”, sillä 

”uskottavan kansallisen puolustuksen ja kansainvälisen yhteistyön lisäksi turvallisuuteen liittyy 

monia muita asioita, kuten työllisyys, koulutus ja eriarvoisuuden estäminen”. Näin ollen kysymystä 

Suomen turvallisuudesta ei voinut Tuomiojan mielestä ”redusoida pelkästään Natoon”.155

asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3217/?language=fi (Luettu 5.1.2021)
153 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe 1.1.2015. EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-

arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3288/?language=fi (Luettu 30.12.2020)
154 Ulkoministeri Erkki Tuomiojan puhe eduskunnan keskustelussa Ukrainan tilanteesta 2.9.2014. EILEN – Suomen 

ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3284/?language=fi (Luettu 29.1.2021)
155 Ulkoministeri Erkki Tuomioja puhe Helsingin reserviupseeripiirin Maanpuolustustahto Suomessa-syysseminaarissa
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Tuomioja otti Nato-kannoissaan selkeää pesäeroa jopa Nato-option aidalla istuvaan Niinistöön. 

Tuomiojalle Nato on vain yksi Suomen turvallisuuden osatekijöistä, siinä missä Niinistölle se on 

merkittävä kumppani, jonka kanssa tehtävää yhteistyötä jatkuvasti syvennetään. Tuomioja koki 

tarpeelliseksi ottaa etäisyyttä Natoon esimerkiksi syyskuussa 2014 kirjoittamassaan blogitekstissä, 

joka käsitteli Naton Walesin-huippukokousta. Tuomiojan mukaan Suomi oli kokouksessa 

ainoastaan ”kumppanuusmaana keskustelemassa siihen liittyvistä asioista, emme jäsenenä emmekä 

jäsenehdokkaana, mikä on juuri niin kuin Suomen pitääkin itsensä asemoida”. Tuomioja näki Naton

hyödyn Suomelle etenkin kriisinhallintatoiminnan näkökulmasta. Blogitekstissään Tuomioja kertoi, 

että Suomen liittyminen Enhanced Opportunities Partnership -yhteistoimintamuotoon on tapahtunut

Suomen omista lähtökohdista niin, että se palvelee ”Suomen oman puolustuksen kehittämistä ja 

osaamista sekä valmiuksiamme olla mukana kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä, mikä 

hyödyttää yhtä lailla YK:n, EU:n, ETYJ:n kuin Nato-johtoisiin operaatioihin osallistumista”.156 

Siinä missä Niinistölle Nato oli siis merkittävä kumppani, oli se Tuomiojalle vain osa Suomen 

kansainvälistä yhteistyöverkostoa, ja vieläpä sellainen osa, johon oli syytä pitää riittävää etäisyyttä.

Tuomiojan Nato-herkkyys näkyi hyvin myös lokakuussa 2014 julkaistussa blogitekstissä, jossa 

otettiin kantaa ulkoministeriön tuoreeseen tulevaisuuskatsaukseen. Tulevaisuuskatsauksessa oleva 

lause ”Nato-jäsenyys selkiyttäisi monin tavoin Suomen asemaa” oli Tuomiojan mukaan ”onneton ja

harkitsematon” ja ”tulee aiheuttamaan väärinkäsityksiä”. Tuomioja kokikin blogitekstissään 

tarpeelliseksi tähdentää, että ulkoministeriö ”ei ole muuttamassa Suomen turvallisuuspolitiikan 

linjauksia mihinkään suuntaan”.157 Tuomiojan varovaisuuden taustalla vaikutti luonnollisesti 

Ukrainan kriisin jännittämä kansainvälispoliittinen tilanne. Siksi Tuomioja on kokenut 

välttämättömäksi osoittaa, ettei Suomi ole muuttamassa ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaansa, 

varsinkaan itäiselle naapurilleen vihamielisellä tavalla.

Tuomiojalle olikin keskeistä, ettei Suomen hyväksi koettu ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja ole 

muuttumassa. Walesin-huippukokousta käsittelevässä blogitekstissään Tuomioja toteaa, että 

”Suomen turvallisuutta palvelee parhaiten pitäytyminen nykyisessä turvallisuuspoliittisessa 

linjassa”. Tämän linjan ytimen muodostavat Tuomiojan näkemyksessä jäsenyys Euroopan 

unionissa, kumppanuus Naton kanssa, lisääntyvä puolustusyhteistyö sotilaallisesti 

Katajanokan Kasinolla Helsingissä 23.10.2014. EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia. 
https://www.eilen.fi/fi/3273/?language=fi (Luettu 29.1.2021)

156 Erkki Tuomioja: Walesin kokouksen jälkeen. Blogiartikkeli. https://tuomioja.org/blogi/2014/09/walesin-kokouksen-
jalkeen/ (Luettu 29.1.2021)

157 Erkki Tuomioja: UM:n tulevaisuuskatsaus ei muuta Suomen linjaa. Blogiartikkeli. 
https://tuomioja.org/blogi/2014/10/umn-tulevaisuuskatsaus-ei-muuta-suomen-linjaa/ (Luettu 29.1.2021)
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liittoutumattoman Ruotsin kanssa ja oman puolustuksen kunnossa pitäminen. Tuomiojan mukaan 

”muutokset tähän eivät miltään osin tuo Suomelle lisää turvallisuutta, eivätkä palvele vakautta 

pohjoisessa Euroopassa”.158 Tammikuussa 2015 julkaisemassaan blogitekstissä Tuomioja toteaa, 

että Suomen linja edustaa jatkuvuutta ja kestävyyttä, ja sitä on ”pieni mutta runsaasti julkisuutta 

saava vähemmistö aina halunnut muuttaa viedäkseen Suomen sotilasliittoon”. Tuomiojan mukaan 

kyseinen vähemmistö harjoittaa ”viholliskuvilla pelottelua”, eikä Nato-jäsenyyskortin heiluttelu 

ainakaan vahvista Suomen turvallisuuspoliittista asemaa. Toisaalta Tuomioja myös pragmaattisesti 

myöntää, että liittoutumisen torjuminen ei tarkoita sitä, etteikö ”Suomi suvereenina valtiona pidätä 

itselleen sitäkin mahdollisuutta, jos se käy perustelluksi”.159 Tuomioja jättää siis Nato-oven hieman 

raolleen, mutta ei kuitenkaan täsmennä, mikä sellainen tilanne voisi olla, jossa sotilaallinen 

liittoutuminen Nato-jäsenyyden myötä muuttuisi perustelluksi.

Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin (SIPRI) tutkija Tytti Erästö toi joulukuussa 

2014 julkaistussa Ulkopolitiikka-lehden kirjoituksessaan harvemmin käsitellyn näkökulman Nato-

keskusteluun. Erästön mielestä Suomen liittyminen Nato-jäseneksi olisi ristiriidassa sen 

pitkäaikaisen ydinasepolitiikan kanssa. Erästön mukaan Naton tarjoamat turvatakuut ovat 

yleisimmin jäsenyyden puolesta käytetty argumentti, mutta harvoin kuitenkaan tuodaan esille, että 

”takuut perustuvat tavanomaisen asevoiman lisäksi ydinasepelotteeseen, sekä yhä kehitteillä 

olevaan, kiistanalaiseen ohjuspuolustusjärjestelmään”. Koska liittoutumisen ehtona on myös 

sitoutuminen Naton sotilaalliseen strategiaan, tulisi Erästön mukaan myös nämä teemat ottaa 

mukaan keskusteluun. Kirjoituksessaan Erästö vetoaa kiinnostavalla tavalla myös historiaan ja 

Suomen ulkopoliittiseen perinteeseen. Erästön mukaan Suomella on ollut ”selvä kanta ydinaseisiin”

ja se ”tuli jo Kekkosen aikana tunnetuksi pyrkimyksistään perustaa Pohjoismaihin ydinaseeton 

vyöhyke”. Hanke kaatui Naton ydinasestrategiaan sitoutuneiden Tanskan ja Norjan vastustukseen. 

Erästön mielestä ”Suomen perinteiset ydinaseriisuntaa korostavat arvot ovat ristiriidassa Nato-

jäsenyyden kanssa”. Nato-jäsenyys olisi tästä näkökulmasta siis eräänlainen lommo Suomen 

ulkopoliittiselle identiteetille. Vaikka Nato onkin viime vuosina lisännyt strategiadokumentteihinsa 

maininnan pyrkimyksestä ydinaseettomaan maailmaan, on se samalla todennut pysyvänsä 

ydinaseliittoumana niin kauan kuin maailmassa on ydinaseita. Erästön mielestä nämä tavoitteet ovat

Suomen aikaisempien ydinaselinjausten kanssa keskenään ”sovittamattomassa ristiriidassa”.160

158 Erkki Tuomioja: Walesin kokouksen jälkeen. Blogiartikkeli. https://tuomioja.org/blogi/2014/09/walesin-kokouksen-
jalkeen/ (Luettu 29.1.2021)

159 Erkki Tuomioja: Uuden vuoden alkaessa. Blogiartikkeli. https://tuomioja.org/blogi/2015/01/uuden-vuoden-
alkaessa/ (Luettu 29.1.2021)

160 Tytti Erästö: Sopisivatko Naton ydinaseet Suomelle. Ulkopolitiikka-lehti 4/2014, (84-85) 84-85.
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Erästö totesi kirjoituksessaan, että ”pelko suomettumisen leimasta ei saa olla esteenä laajalle 

näkemykselle kansainvälisestä turvallisuudesta”. Kansainvälisen tilanteen arvioimisessa on Erästön 

mukaan oltava tasapainoinen. On otettava huomioon myös Venäjän uhkakuvat, ja ymmärrettävä, 

että ”länsimaat ovat osaltaan vastuussa nykyisistä jännitteistä ja niiden negatiivisista vaikutuksista 

ydinaseriisuntaan”. Tästä näkökulmasta ”Suomi voi edistää niin omaa kuin kansainvälistäkin 

turvallisuutta parhaiten liittoutumattomana maana”, sillä tämä ”jarruttaisi konfliktia ruokkivien 

tekijöiden kasaantumista Euroopassa”. Lisäksi liittoutumattomana maana Suomi voisi ”ajaa 

ydinaseettoman maailman tavoitteita tehokkaammin kuin asevarustelun ja aseriisunnan vaatimusten

ristipaineessa kamppailevat Nato-kumppaninsa”.161 Erästön kannanotto on kiinnostava, sillä se 

kääntää Nato-jäsenyyden kannattajien argumentin Natosta turvallisuuden tuottajana päälaelleen. 

Erästön näkökulmasta Suomi onkin uskottavampi vastuunkantaja kansainvälisessä turvallisuudessa 

Naton ulkopuolella liittoutumattomana maana, kun taas Nato-jäsenyys näyttäytyy itsekkäänä 

tekona, joka vaarantaisi Suomen ja sen lähialueen turvallisuuden. Lisäksi Nato-jäsenyyden myötä 

Suomi menettäisi uskottavuutensa ydinaseettoman maailman edistäjänä, joka olisi kolaus sen 

ulkopoliittiselle brändille ”rauhanrakentamisen suurvaltana”.

Suomen ulkopoliittisen johdon reaktiossa Krimin miehitykseen korostui vahva Venäjän toimia 

tuomitseva ja EU:n yhtenäisyyttä korostava linja. Suomi seisoi uudessa vastakkainasettelussa 

vankasti lännen puolella, mikä näkyi retoriikan ohella sen osallistumisena Venäjän vastaiseen 

pakotepolitiikkaan. Toisaalta muuttuneessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa oli havaittavissa 

myös lieviä eroja näkemyksissä Suomen ulkopoliittisesta roolista. Tämä näkyi esimerkiksi 

presidentti Niinistön ja pääministeri Stubbin erilaisissa tulkinnoissa. Samalla kun Stubb painotti 

Suomen asemaa ”lännessä, ei idän ja lännen välissä”, näki Niinistö Suomen roolin enemmänkin 

Pohjolan vakauttajana, johon sisältyi myös vuoropuhelun ylläpitäminen Venäjän kanssa. Erilaiset 

tulkinnat Suomen roolista olivat esillä myös Nato-keskustelussa, jossa painottuivat sekä argumentit 

Natoon liittymisen puolesta että turvallisuuspoliittisen linjan jatkuvuuden puolesta.

161 Ibid., 85.
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4 Suomen kansainvälisen aseman määrittely Ukrainan kriisin jatkuessa 2015-2016

Ukrainan kriisissä siirryttiin uuteen vaiheeseen helmikuussa 2015, kun Valko-Venäjän Minskissä 

solmittiin tulitaukosopimus (nk. Minsk II) Ukrainan, Venäjän, Ranskan ja Saksan välillä. Vaikka 

taisteluja on puhjennut toisinaan tulitaukosopimuksesta huolimatta, voidaan Ukrainan kriisiä 

nykyisin pitää jäätyneenä konfliktina. Liennytyksestä huolimatta Venäjän ja lännen väliset suhteet 

ovat edelleen Ukrainan kriisin johdosta vaurioituneet. Yhdysvaltojen ja EU:n pakotepolitiikka 

Venäjää kohtaan sekä Venäjän vastapakotteet jatkuvat edelleen tätä tutkielmaa kirjoitettaessa.

Ulkopoliittisen tilanteen lievä rauhoittuminen oli aistittavissa Suomen johtohenkilöiden pitämissä 

puheissa huhtikuun 2015 eduskuntavaalien jälkeisissä valtiopäivien avajaisissa eduskunnassa. 

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi puheessaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

nähneen viime vuosikymmenien kuluessa lukuisia erilaisia vaiheita, kun ”helpompia jaksoja on 

seurannut epävakauden ja huolen kausia”, mutta ”niistäkin on selvitty ja muutokset hallittu”.162 

Toisaalta epävakaatakin oli edelleen horisontissa. Eduskunnan puhemiehen ominaisuudessa 

puhunut Juha Sipilä totesi, että vaikka ”Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa”, niin 

”kansakuntana meidän on varauduttava pahimman varalle”, sillä ”maailma ympärillämme 

kuohuu”.163 Myös presidentti Niinistö myönsi puheessaan, että turvallisuuspoliittinen asetelma 

Euroopassa on edelleen ”jännittynyt”, ja ”kansainvälinen jännittyneisyys tulee osaltaan leimaamaan

myös työnsä nyt aloittavan eduskunnan edessä olevaa kautta”.164

Sipilän hallituksen alkutaipaleelle osui kahden merkittävän Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista 

linjaa pidemmällä tähtäimellä määrittelevän mietinnön valmistelu. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen 

selonteon laadinta käynnistettiin toukokuussa 2015, ja osana selontekoprosessia hallitusohjelmassa 

sovittiin Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä tarkastelevan selvityksen laatimisesta, joka julkaistiin

huhtikuussa 2016 ulkoministeriön tilaamana asiantuntija-arviona.

Tässä luvussa tarkastellaan arvioita Suomen kansainvälisestä asemasta sekä mahdollisesta Nato-

jäsenyydestä huhtikuun 2015 eduskuntavaaleista vuoden 2016 ulko- ja turvallisuuspoliittisen 

selonteon viimeiseen eduskuntakäsittelyyn saakka. Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko ja 

162 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe valtiopäivien avajaisissa 29.4.2015. EILEN – Suomen ulkopolitiikan 
asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3334/?language=fi (Luettu 2.2.2021)

163 Puhemies Juha Sipilän puhe valtiopäivien avajaisissa 29.4.2015. EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto 
ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3766/?language=fi (Luettu 2.2.2021)

164 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe valtiopäivien avajaisissa 29.4.2015. EILEN – Suomen ulkopolitiikan 
asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3334/?language=fi (Luettu 2.2.2021)
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siihen liittyvä prosessi käsitellään aiheen laajuuden ja merkittävyyden vuoksi kuitenkin omassa 

luvussaan, kun taas tässä luvussa tarkastellaan ajanjakson muuta ulko- ja turvallisuuspoliittista 

keskustelua.

4.1 Suomen kansainvälisen aseman määrittely Sipilän hallituksen ohjelmassa

Huhtikuussa 2015 järjestettyjen eduskuntavaalien myötä Suomessa astui valtaan Juha Sipilän 

(kesk.) johtama hallitus, jonka muodostivat keskusta, kokoomus ja perussuomalaiset. Hallituksen 

ulkoministerinä toimi Timo Soini (ps.) ja puolustusministerinä Jussi Niinistö (ps.). Toukokuussa 

2015 julkaistussa Juha Sipilän hallituksen ohjelmassa eurooppalaisuus, pohjoismaisuus sekä 

aktiivinen globaali toimijuus määrittävät Suomen ulkopoliittista roolia ja identiteettiä. Suomi 

määritellään hallitusohjelmassa osaksi ”eurooppalaista ja pohjoismaista arvoyhteisöä”, ja sen 

todetaan vaikuttavan ”aktiivisesti eurooppalaiseen ja globaaliin toimintaympäristöön”.165 

Hallitusohjelmassa määriteltiin Suomen ulkopoliittiselle toiminnalle selkeä arvopohja. Suomen 

todettiin edistävän ”keskinäisriippuvuuksien maailmassa kansainvälistä vakautta, rauhaa, 

demokratiaa, ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja tasa-arvoa”. Hallitusohjelman 

näkemyksessä Pohjoismaat, Euroopan unioni (myös turvallisuusyhteisönä), Nato-kumppanuus, 

ETYJ ja YK muodostavat Suomen kansainvälisen yhteistyön perustan, jota täydennetään hyvillä 

kahdenvälisillä suhteilla muihin valtioihin. Pohjolan ja Itämeren alueen turvallisuuspoliittisen 

vakauden edistäminen, pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen sekä puolustusyhteistyön 

syventäminen Ruotsin kanssa mainittiin hallitusohjelmassa keskeisinä ulkopoliittisina tavoitteina. 

Lisäksi Viro ja muut Baltian maat mainittiin Suomelle ”tärkeinä kumppaneina” sekä Euroopan 

unionissa että kahdenvälisesti.166

Venäjän voimapolitiikka tuomittiin hallitusohjelmassa EU:n yhteislinjan mukaisesti. 

Hallitusohjelmassa todetaan, että ”Ukrainan kriisin seurauksena Euroopan ja Itämeren alueen 

turvallisuustilanne on heikentynyt”.167 Samalla myönnettiin avoimesti, että ”kansainvälisen 

turvallisuusympäristön muutos sekä Venäjän epäsuotuisa kehitys ja voimapolitiikan paluu luovat 

epävakautta”.168 Hallitusohjelman mukaan ”Venäjän ja EU:n keskinäissuhteiden ja yhteistyön 

165 Valtioneuvoston kanslia (2015): Ratkaisujen Suomi – Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma 
29.5.2015. Hallituksen julkaisusarja 10/2015, 8. 
https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/Ratkaisujen+Suomi_FI_YHDISTETTY_netti.pdf (Luettu 
6.5.2021)

166 Ibid., 34.
167 Ibid., 34.
168 Ibid., 9.
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parantaminen vahvistaisi koko Euroopan turvallisuutta ja taloutta”. Tämän yhteistyön tulee 

hallitusohjelman mukaan kuitenkin ”perustua kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten 

sitoumusten kunnioittamiseen”. Ukrainan tilanteesta huolimatta kahdenvälisen yhteistyön Venäjän 

kanssa todettiin kuitenkin jatkuvan. Vaikka hallitusohjelman mukaan Suomi noudattaakin 

”Euroopan unionin yhteisiä Venäjä-linjauksia”, on Venäjä tästä huolimatta ”Suomen merkittävä 

naapuri” ja ”monipuolisia kahdenvälisiä suhteita” tullaan jatkossakin ylläpitämään.169

Turvallisuuspoliittisen ratkaisunsa osalta Suomi määriteltiin hallitusohjelmassa sotilasliittoon 

kuulumattomaksi maaksi, ”joka toteuttaa käytännönläheistä kumppanuutta Naton kanssa ja ylläpitää

mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä”. Sipilän hallituksen ohjelman Nato-linjauksen osalta 

merkittävä muutos Kataisen hallituksen ohjelmaan oli se, että Nato-jäsenyyttä ei suljettu pois 

hallituskauden ajaksi. Hallitusohjelmassa todettiin, että ”hallitus laatii ulko- ja 

turvallisuuspoliittisen selonteon, jonka valmistelun yhteydessä arvioidaan mahdollisen Nato-

jäsenyyden vaikutukset Suomelle”. Tämän jo aiemmin mainitun Nato-selvityksen tilaamisen voi 

nähdä toisena merkittävänä muutoksena Suomen aiempaan Nato-politiikkaan. Hallitusohjelman 

määritelmässä Suomen puolustus perustui kuitenkin edelleen ”yleiselle asevelvollisuudelle ja koko 

maan puolustamiselle”. Toisaalta myös kansainvälisen puolustusyhteistyön merkitys korostui. 

Hallitusohjelman mukaan ”Suomi harjoittaa aktiivista ulkopolitiikkaa, vahvistaa maamme 

puolustuskykyä ja tiivistää kansainvälistä turvallisuus- ja puolustuspoliittista yhteistyötä”. 

Kansainvälisen puolustusyhteistyön kehittämiseksi hallitusohjelmassa todettiin hallituksen 

tarkentavan ”puolustusyhteistyötä ja kansainvälistä apua koskevaa lainsäädäntöä vastaamaan 

kansainvälisen yhteistyön tarpeita”.170

4.2 Arviot lännen ja Venäjän välisestä vastakkainasettelusta

Puheessaan suurlähettiläspäivillä elokuussa 2015 tasavallan presidentti Sauli Niinistö pohdiskeli 

Ukrainan kriisin taustalla olevan lännen ja Venäjän laajemman vastakkainasettelun perussyitä. 

Niinistön mukaan ”lännen silmissä kysymys on ennen kaikkea periaatteista ja säännöistä”, ja siitä, 

pätevätkö nämä yhdessä sovitut Euroopan turvallisuutta koskevat pelisäännöt myös Ukrainan 

tapauksessa. Venäjän näkökulmasta kyse on ”ehkä geopolitiikasta ja voimatasapainosta”. Vaikka 

Niinistö asettuikin puheessaan vankasti lännen puolelle, pyrki hän toisaalta myös ymmärtämään 

Venäjän näkökantaa. Niinistön mukaan ”meidän on toki luontevaa nähdä kysymys omista 

169 Ibid., 34.
170 Ibid., 34-35
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lähtökohdistamme”, mutta ”venäläiset katsovat sitä omistaan”.171 Niinistön näkemyksessä tässä 

piileekin tilanteen perusongelma. Sääntöpohjaiseen kansainväliseen järjestelmään nojaava länsi ja 

voimapolitiikan maailmaan juurtunut Venäjä edustavat pohjimmiltaan erilaisia 

maailmankatsomuksia. Vuoden 2016 uudenvuodenpuheessaan Niinistö toi kantansa Ukrainan 

tilanteeseen esiin avoimemmin todetessaan, että ”Venäjän tuomittavat toimet Krimillä ja Ukrainassa

veivät idyllin rauhan tyyssijasta”.172 Niinistön harvinaisen ideologinen lausunto ei jätä epäselväksi, 

mihin leiriin Suomi meneillään olevassa vastakkainasettelussa kuuluu.

Huhtikuussa 2016 valmistui hallitusohjelmassa sovittu itsenäisen asiantuntijaryhmän laatima 

selvitys Arvio Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksista (2016), jota laatimassa olivat 

entinen suurlähettiläs Mats Berquist, Kansainvälisen strategisten tutkimusten instituutin (IISS) ja 

Geneven turvallisuuspolitiikan keskuksen (GCSP) puheenjohtaja François Heisbourg, entinen 

suurlähettiläs René Nyberg ja Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen.173 Selvityksessä 

Venäjä nähdään läntisen sääntöpohjaisen järjestelmän vastakohtana, joka ”suhtautuu 

revisionistisesti eurooppalaisen järjestyksen normeihin ja periaatteisiin”. Selvityksen mukaan 

Venäjä on ”tyytymätön valta”, joka on ”tehnyt arvaamattomuudesta strategisen ja taktisen hyveen, 

jota tukee vaikuttava poliittinen ja sotilaallinen ketteryys”.174

Ulkopoliittisen instituutin raportissa Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla (2016) Venäjää 

kuvaillaan Suomen ”historialliseksi dilemmaksi”. Venäjän naapurina majaileva mutta osaksi länttä 

asemoituva Suomi joutuu jatkuvasti hallinnoimaan liikkumatilaansa suhteessa Venäjään. Mikäli 

liikkumavarasta ei aktiivisesti pidetä kiinni, se saattaa alkaa asteittain kaventua, sillä ”Venäjän 

selkeästi ilmaistuna päämääränä on kaventaa Suomen turvallisuuspoliittista liikkumavaraa ja 

rajoittaa Suomen täydellistä integroitumista läntisiin rakenteisiin, joiden se näkee rajoittavan 

Venäjän toimintamahdollisuuksia lähialueillaan ja joita se pitää siten Venäjälle vihamielisinä”.175

171 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe suurlähettiläspäivillä Eduskunnan Pikkuparlamentissa 25.8.2015. 
EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3357/?language=fi (Luettu 
3.2.2021)

172 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe 1.1.2016. EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-
arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3418/?language=fi (Luettu 3.2.2021)

173 Ulkoasianministeriö (2016): Arvio Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksista valmistunut. Tiedote 
85/2016, 29.4.2016. https://valtioneuvosto.fi/-/bedomningen-av-konsekvenserna-for-finland-av-ett-eventuellt-
natomedlemskap-klar (Luettu 6.5.2021)

174 Mats Bergquist, Francois Heisbourg, René Nyberg & Teija Tiilikainen: Arvio Suomen mahdollisen Nato-
jäsenyyden vaiktuksista. Ulkoasianministeriön julkaisusarja 2/2016, 6-7. 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79159/IP1601374_UM_Nato-arvioFI_13371.pdf?
sequence=1&isAllowed=y (Luettu 3.2.2021)

175 Martikainen, Toivo, Pynnöniemi, Katri, Saari, Sinikukka & Ulkopoliittisen instituutin työryhmä (2016): Venäjän 
muuttuva rooli Suomen lähialueilla. FIIA-raportti. https://www.fiia.fi/wp-
content/uploads/2017/01/loppuraportti_venajan_muuttuva_rooli.pdf (Luettu 3.2.2021)
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Maanpuolustuskorkeakoulu julkaisi kesäkuussa 2016 Fred Blombergsin toimittaman 

artikkelikokoelman Suomen turvallisuuspoliittisen ratkaisun lähtökohtia. Teoksessa eri tutkijat 

esittävät arvioitaan Suomen turvallisuuspoliittisesta asemasta Ukrainan kriisin sävyttämässä 

tilanteessa ja pohtivat, onko Suomen syytä muuttaa nykyistä turvallisuuspoliittista linjaansa 

turvallisuusympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Artikkelikokoelman kirjoittajat arvioivat 

myös Suomen mahdolliseen sotilaalliseen liittoutumiseen liittyviä etuja ja haittoja. Teoksen 

esipuheen mukaan artikkelikokoelman tarkoituksena oli ”tukea asiantuntevaa ja tutkimukseen 

perustuvaa keskustelua Suomen turvallisuutta koskevista ratkaisuista”. Teoksen tarkoituksena ei 

ollut kuitenkaan suositella mitään turvallisuuspoliittista ratkaisua, ja siihen on pyritty valitsemaan 

erilaisia näkökulmia edustavia tutkijoita.176

Edellä kuvatussa artikkelikokoelmassa kansainvälisen politiikan professori Hiski Haukkala ja 

Ulkopoliittisen instituutin entinen johtaja Tapani Vaahtoranta väittävät, että Ukrainan kriisi on 

haastanut Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeiset tavoitteet ja toimintatavat 

perustavanlaatuisella tavalla, mutta ei ole vielä kokonaan murtanut niitä. Suomen toimintaympäristö

on kuitenkin ratkaisevasti muuttunut, ja Venäjän uhan mahdollisuus pitää jälleen ottaa huomioon. 

Pienvaltiorealistisesta näkökulmasta Ukrainan kriisin myötä tapahtunut paluu idän ja lännen 

väliseen vastakkainasetteluun on huono uutinen Suomen kaltaiselle pienelle rajamaalle. Haukkalan 

ja Vaahtorannan mielestä EU-jäsenyyden vuoksi paluu suomettumisen kaltaiseen tilanteeseen on 

kuitenkin epätodennäköistä, mistä hyvänä esimerkkinä ovat Venäjälle asetetut pakotteet, joissa 

Suomikin on yhteisessä rintamassa mukana.177

Toisaalta lännen ja Venäjän välinen vastakkainasettelu on nähty myös pidemmän aikavälin 

kehityskulkuna, jossa Ukrainan kriisi on vain uusin käänne. Samassa artikkelikokoelmassa 

puolustusvoimien tutkimuslaitoksen erikoistutkija Fred Blombergs esittää, että Ukrainan kriisissä 

on pohjimmiltaan kyse turvallisuuskilpailusta läntisten suurvaltojen sekä Venäjän välillä. 

Blombergsin näkemyksessä Euroopan turvallisuuspoliittinen asetelma on selkeä. Vastakkain ovat 

Venäjä ja Yhdysvaltojen johtama läntinen liittouma (Nato), johon kuuluvat ”toisen asteen 

suurvaltoina” Saksa, Britannia ja Ranska. Venäjä on Blombergsin mukaan ainoa ”ensimmäisen 

tason suurvalta” Euroopassa, ja Euroopan neljästä suurvallasta selkeästi sotilaallisesti voimakkain, 

mutta Saksalla, Britannialla ja Ranskalla on liittosuhteensa ansiosta siihen nähden sotilaallinen 

176 Kari, Hannu H. (2016): Esipuhe. Teoksessa Blombergs, Fred (toim.) Suomen turvallisuuspoliittisen ratkaisun 
lähtökohtia. Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki.

177 Haukkala & Vaahtoranta 2016, 65-66.
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ylivoima.178 Blombergsin mukaan tämä läntisten suurvaltojen liitto on lisännyt alueellista vakautta, 

sillä se on luonut pelotteen, joka rajoittaa Venäjän valtapolitiikkaa, mutta toisaalta Naton 

laajentuminen on johtanut myös Yhdysvaltojen ja Venäjän väliseen valtataisteluun Itä-Euroopassa, 

minkä myös Ukrainan kriisi selkeästi osoittaa.179

Blombergsin mielestä Naton laajentumista Itä-Eurooppaan voidaankin pitää Yhdysvalloilta 

strategisena virheenä, sillä se on pakottanut Venäjän vahvistamaan sotilaallista voimaansa ja 

ryhtymään vastatoimenpiteisiin, minkä johdosta suurvaltasodan riski on kasvanut.180 Tällä on ollut 

vaikutuksensa myös Suomen turvallisuuspoliittiseen toimintaympäristöön. Blombergsin mukaan 

Suomen turvallisuuspoliittinen toimintaympäristö on ollut kylmän sodan jälkeen poikkeuksellisen 

vakaa, sillä se on välillisesti hyötynyt Yhdysvaltojen suurstrategiasta Euroopassa, jossa se on 

pyrkinyt tasapainottamaan Euroopan suurvaltoja. Toisaalta Suomen turvallisuusympäristön vakaus 

on hiljalleen myös heikentynyt, kun Yhdysvaltojen ja Venäjän välinen turvallisuuskilpailu ja 

valtakamppailu Itä-Euroopassa on voimistunut. Etenkin Baltian maiden Nato-jäsenyys ja Naton 

laajeneminen entisen Neuvostoliiton alueelle on heikentänyt Suomen turvallisuuspoliittisen 

toimintaympäristön vakautta. Blombergsin näkemyksessä Venäjän tavoitteena on oman etupiirinsä 

säilyttäminen, minkä vuoksi Baltian alue on muodostunut potentiaaliseksi konfliktialueeksi Suomen

turvallisuuspoliittisessa toimintaympäristössä.181 Blombergsin mukaan Yhdysvaltojen sotilaallisen 

läsnäolon jatkumisen ohella Suomen nykyisen turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön vakauden 

kannalta keskeistä on Euroopan integraation jatkuminen. EU on vähentänyt Britannian, Ranskan ja 

Saksan välistä turvallisuusdilemmaa, ja EU-maiden välistä sotaa voidaan pitää epätodennäköisenä. 

Niin kauan kuin Suomi säilyy sotilaallisesti liittoutumattomana, tulee sen Blombergsin mielestä 

kaikin tavoin pyrkiä vahvistamaan EU:n turvallisuuspoliittista roolia. Toisaalta Blombergs myöntää,

että myös EU:n laajenemisen voidaan nähdä Nato-laajenemisen tavoin heikentäneen Suomen 

turvallisuuspoliittista vakautta.182

Blombergs edustaa kylmän pragmaattista suhtautumista Venäjään. Venäjä on Blombergsin 

näkemyksessä omista turvallisuuspoliittisista eduistaan huolehtiva suurvalta siinä missä läntiset 

suurvallatkin. Blombergs jopa avoimesti myöntää, että myös lännellä on ollut osansa nykyisen 

178 Blombergs 2016a, 14-15.
179 Ibid., 19.
180 Blombergs, Fred (2016b): Suomen NATO-jäsenyyden edut ja haitat realismin näkökulmasta tarkasteltuna. 

Teoksessa Blombergs, Fred (toim.) Suomen turvallisuuspoliittisen ratkaisun lähtökohtia. 
Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki, 305-306.

181 Blombergs, Fred (2016c): Suomen turvallisuuspoliittinen dilemma. Teoksessa Blombergs, Fred (toim.) Suomen 
turvallisuuspoliittisen ratkaisun lähtökohtia. Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki, 495-500.

182 Ibid., 505-508.
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vastakkainasettelun eskaloitumisessa. Blombergsin näkökulma edustaa kansainvälisen politiikan 

realistista koulukuntaa, jossa Venäjän toiminta ei näyttäydy irrationaalisena voimapolitiikkana, vaan

loogisena ja jopa ennalta arvattavana reagointina läntisten suurvaltojen sille muodostamaan 

turvallisuuspoliittiseen uhkaan. Tästä näkökulmasta Ukrainan kriisi voidaan nähdä Venäjän 

vastatoimena jo pitkään jatkuneeseen Naton ja EU:n laajenemiseen, joka on Venäjän näkökulmasta 

suuntautunut kohti sen turvallisuuspoliittista ”etupiiriä”.

Entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja suhtautui hallituksen ulkopuolelle jäätyään avoimen 

kriittisesti Venäjään liittyviin viholliskuviin. Heinäkuussa 2016 julkaisemassaan blogitekstissä 

Tuomioja kirjoitti, että varsinkin iltapäivälehdet harrastavat ”sensaatiohakuista journalismia”, jossa 

lietsotaan pelkoa ja uhkakuvia ”kertoen milloin mistäkin Venäjän varustautumisesta, uhkailusta tai 

kansainvälisen oikeuden rikkomuksista ja Putinin Venäjän autoritaarisen, ihmisoikeuksia 

loukkaavan ja demokratiaa rajoittavan politiikan ilmentymistä”. Tuomiojan mukaan ”näin luodaan 

ja ylläpidetään kuvaa arvaamattomasta Venäjästä, joka milloin tahansa voi hyökätä Nato-maihin” tai

”ainakin Natoon kuulumattomiin Ruotsiin ja Suomeen”. Vihamielisen Venäjä-kuvan vastapainoksi 

tulisi Tuomiojan mielestä myös lännen, niin Nato-maiden kuin EU:n, toimia arvioida kriittisesti. 

Samalla on tunnettava Venäjän historia ja ymmärrettävä, ”miksi se vain katsoo reagoineensa lännen 

toimiin kylmän sodan päättymisen jälkeen”. Tuomioja kuitenkin muistuttaa, että vaikka voidaankin 

osoittaa ”myös lännen tehneen tahattomia tai tahallisen provokatorisia virheitä”, ei se ”tietenkään 

anna minkäänlaista oikeutusta Venäjän harjoittamalle voimapolitiikalle ja kansainvälisen oikeuden 

rikkomuksille”. Lännen toimien kriittinen läpikäynti on ”kuitenkin edellytys sille, että 

vastakkainasettelujen kierre voidaan katkaista ja palata rakentamaan yhteistyövaraista 

turvallisuutta”. Tuomiojan mielestä lännen ja Venäjän välisen yhteistyön merkityksen korostaminen 

”ei anna minkäänlaista hyväksyntää Putinin Venäjän sisäiselle kehitykselle kuin ulkoisille toimille” 

ja ”on tärkeätä että puhumme avoimesti kaikista näihin Venäjän kehitykseen ja toimiin liittyvistä 

ongelmista, soveltaen samoja kriteereitä kaikkien muidenkin toimiin”.183

Ulkopolitiikka-lehden syyskuussa 2015 julkaistu numero 3/2015 oli teemanumero otsikolla Uusi 

järjestys ja alaotsikolla ”Kuka maailmassa määrää, kun länsi etsii itseään?”. Teemanumerossa 

julkaistussa kirjoituksessaan Tuomioja kertoi uskovansa, että ”EU ja Suomi eivät halua nähdä 

Venäjän loitontuvan eurooppalaisesta perheestä ja yhteistyöstä”. Siksi vuoropuhelun säilyttäminen 

Venäjän suuntaan on tärkeää. Tuomiojan mielestä ”on pidettävä ovet avoimina sitä päivää varten, 

183 Erkki Tuomioja: Vihapuhe ja sotaretoriikka. Blogiartikkeli. https://tuomioja.org/blogi/2016/07/vihapuhe-ja-
sotaretoriikka/ (Luettu 11.2.2021)
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jolloin Venäjä jälleen ymmärtää yhteistyön merkityksen omalle kehitykselleen ja vakaudelleen ja on

valmis yhdessä sovittuja periaatteita kunnioittaen siihen täysimääräisesti palaamaan”. Lisääntyneet 

jännitteet eivät Tuomiojan mukaan myöskään muuta sitä tosiasiaa, että ”Venäjä on edelleen ja tulee 

aina olemaan Suomen naapurimaa ja merkittävä yhteistyökumppani”. Siksi ”Suomen intresseissä on

säilyttää vuosien kuluessa toimivaksi muodostunut ja monipuolinen kahdenvälinen yhteistyö”.184 

Tuomiojan voidaan nähdä edustavan ymmärtävää ja rakentavaa näkökulmaa suhteessa Venäjään. 

Tässä näkemyksessä korostuu etenkin Venäjän kanssa käytävän vuoropuhelun säilyttämisen 

merkitys. Siinä missä kovimmille Venäjä-kriitikoille Venäjä on jo siirtynyt arvoiltaan lännen ja 

Euroopan ulkopuolelle, on Tuomiojalle yhteistyön ovi vielä auki. Vuoropuhelun rikkoutuminen ja 

vastakkainasettelun syveneminen ei ole Tuomiojan näkökulmasta kenenkään, varsinkaan Suomen, 

etu. Tuomiojan näkökulmassa myöskään länsi ei ole kritiikin yläpuolella, vaan siihen suhtaudutaan 

avoimen kriittisesti, ja sen toiminta nähdään merkittävänä taustatekijänä Venäjän harjoittamalle 

voimapolitiikalle.

Edellä esitellyssä Blombergsin toimittamassa artikkelikokoelmassa maanpuolustuskorkeakoulun 

dosentti Pekka Visuri näki Suomen turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön säilyneen 

pohjimmiltaan vakaana viimeaikaisista myllerryksistä huolimatta. Visurin mukaan Itämeren alue ei 

ole ollut toisen maailmansodan jälkeen konfliktien syynä tai aiheuttajana, ja sen strateginen asema 

on vakiintunut ja poliittinen vakaus vain vahvistunut kylmän sodan jälkeen. Visurin mielestä 

Suomelle onkin erityisen tärkeää säilyttää Itämeren vakaa tilanne ja toimivat yhteistyösuhteet.185 

Myöskään Venäjää Visuri ei näe Suomelle realistisena uhkana. Visurin näkemyksessä Venäjän 

asevoimat on tarkoitettu käytettäväksi lähinnä suurvallalle tyypillisiin strategisiin tehtäviin, joihin 

kuuluu ydinasepelotteen ylläpitäminen sekä kyky interventioihin lähialueilla, kuten Kaukasiassa, 

Keski-Aasiassa ja Ukrainassa. Tämän lisäksi Venäjä ylläpitää valmiuksia suojata tärkeitä kohteita, 

kuten Pietaria ja Kaliningradia, sekä kykyä kriisinhallintaan kaukaisemmissa kohteissa, kuten 

Syyriassa. Visurin mukaan Venäjällä ei siis ole voimia suurhyökkäykseen läntiseen Eurooppaan sen 

nykyisillä joukoilla.186 Visurin mielestä onkin vaikea kuvitella, että Venäjällä todettaisiin hyökkäys 

Suomeen niin tärkeäksi, että siihen sidottaisiin puolet käytettävissä olevista maavoimien joukoista. 

Samoin myös rajoitetumpi strateginen hyökkäys Suomeen olisi kyseenalainen. Toisaalta Visuri 

muistuttaa kirjoituksessaan, että Foreign Policy -lehden vuonna 2015 julkaiseman arvion mukaan 

Nato ei pystyisi estämään Venäjän Baltian valtausta.187

184 Erkki Tuomioja: Yhteistyöstä on pidettävä kiinni. Ulkopolitiikka-lehti 3/2015, (38-43) 43.
185 Visuri 2016, 478.
186 Ibid., 472.
187 Ibid., 475.
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4.3 Näkemykset Suomen ulkopoliittisesta identiteetistä

Edellä olen esittänyt, miten Suomeen ja suomalaisuuteen liitettyjen piirteiden kautta on toisinaan 

määritelty myös Suomen ulkopoliittista identiteettiä. Kansainvälisen politiikan professori Tuomas 

Forsberg on todennut, että kansallisessa historiassa korostuu mielikuva suomalaisista ahkerina ja 

työteliäinä sekä koettelemuksiin joutuvana mutta selviytymiskykyisenä kansana.188 Puheessaan 

valtiopäivien avajaisissa huhtikuussa 2015 tasavallan presidentti Sauli Niinistö rakensikin 

selviytymiskyvystä Suomelle ulkopoliittista identiteettiä. Niinistön mukaan Suomen 

ulkopolitiikassa ollaan viime vuosikymmenien aikana koettu lukuisia erilaisia vaiheita, kun 

”helpompia jaksoja on seurannut epävakauden ja huolen kausia”. Suomi on kuitenkin osoittanut 

sitkeytensä maailman myrskyissä, kun epävakauden kausista ”on selvitty ja muutokset hallittu”. 

Niinistön mielestä Suomi onkin eräänlainen menestystarina, sillä 70 viime vuoden aikana se on 

kehittynyt ”yhdeksi maailman menestyneimmistä kansakunnista”. Niinistön mukaan juuri 

onnistunut ulkopolitiikka ”on ollut välttämätön osa tätä tarinaa, perimmiltään sen edellytyskin” ja 

”näin on myös jatkossa”.189

Joulukuussa 2015 julkaistussa Ulkopolitiikka-lehden kirjoituksessaan poliittisen historian 

emeritusprofessori Osmo Jussila esitti, että Suomen tarinaa on läpi sen historian kerrottu 

menestystarinoiden kautta, sillä ”Suomen kansa näyttää rakastavan menestystarinoita, etenkin 

kuviteltuja”. Näitä menestystarinoita on tyypillisesti rakennettu etenkin suhteessa Venäjään, 

esimerkiksi kertomuksina siitä, kuinka Suomi selviytyi yksin venäläistämisvuosista, talvisodasta ja 

kylmästä sodasta sekä Neuvostoliiton painostuksesta. Jussilan mielestä jo autonomian vuosista on 

sepitetty eräänlainen sankaritarina, jossa suomalaiset venäläisten tietämättä rakensivat tappiollisen 

sodan jälkeen oman Venäjästä erillisen valtionsa aivan Pietarin porteille. Toisaalta Jussilan mukaan 

myös yksin jäämisen kokemuksella on ollut keskeinen rooli Suomen historiassa. Käsitys siitä, että 

Suomen osana on selvitä yksin, vakiintui viimeistään talvisodassa. Samalla on kuitenkin jäänyt 

huomioimatta, että useat suurvallat ovat, toki useimmiten omista päämääristään johtuen, tulleet 

auttaneeksi Suomea sen historiassa. Jussilan mielestä menestystarinoiden kautta kerrottuna Suomen 

historiasta syntyykin helposti ”itsekeskeinen ja omnipotentti kuva” ja ”siitä seuraa harhainen 

käsitys, että me selviämme yksin myös tulevaisuudessa”. Menestystarinat voivat olla Jussilan 

mielestä siis jopa vaarallisia, jos niitä aletaan liiaksi pitää totena.190

188 Forsberg 2016, 366.
189 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe valtiopäivien avajaisissa 29.4.2015. EILEN – Suomen ulkopolitiikan 

asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3334/?language=fi (Luettu 2.2.2021)
190 Osmo Jussila: Suomen kuvitellut menestystarinat. Ulkopolitiikka-lehti 4/2015 (72-73) 72-73.
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Suomen asemoiminen osaksi länttä jatkui myös uuden pääministerin Juha Sipilän puheissa, tosin ei 

niin näkyvästi kuin hänen edeltäjällään Alexander Stubbilla. Sipilä oli puheissaan muutenkin 

edeltäjäänsä vastahakoisempi tekemään suuria ulkopoliittisia linjauksia, ja päävastuu Suomen 

ulkopoliittisen identiteetin retorisesta muotoilusta jäi Sipilän hallituksen kaudella enemmän 

tasavallan presidentti Sauli Niinistölle. Ehkä selkeimmin näkemyksensä Suomen ulkopoliittisesta 

asemoitumisesta Sipilä toi esiin puheessaan suurlähettiläspäivillä elokuussa 2015 todetessaan, että 

”on selvää, että Suomi on osa länttä” ja ”hyvän itsetunnon omaava maa osaa tehdä omat, oikeat 

valintansa vaikeissakin paikoissa”.191 Kuulijan tulkittavaksi jää, mitä Sipilä ”oikeilla valinnoilla” 

puheessaan voisi tarkoittaa, mutta Suomen kuvaaminen ”hyvän itsetunnon omaavana” länsimaana 

ei jätä epäselvyyksiä siitä, kuinka Sipilä näkee Suomen kansainvälisen aseman.

Suomen identifioiminen länteen oli selkeimmillään ulkoministeriön tilaamassa selvityksessä Arvio 

Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksista (2016). Selvityksen mukaan Suomi on 

länsimaa ja ”osa laajempaa, samanmielisten demokratioiden perhettä”. Kylmän sodan jälkeinen 

aikakausi ja EU-jäsenyys on selonteon mukaan ollut Suomelle ”kotiinpaluu” ja ”eurooppalainen 

ulottuvuus on olennainen osa Suomen uutta identiteettiä”. Selvityksessä asetetaankin Suomen 

kylmän sodan aikainen puolueettomuuspolitiikka nykyisen länsisuuntauksen vastakohdaksi. 

Selvityksen mukaan EU-jäsenyyden myötä Suomi ”lakkasi pitämästä itseään liittoutumattomana 

maana”, sillä EU-sopimuksiin sisältyi myös lausekkeita sotilaallisen avun antamisesta.192 Suomen 

asemoimiseen käytetty kieli on yllättävän vahvaa puolueettomana asiantuntija-arviona tuotetulle 

selvitykselle. Selvityksessä Suomi on osa länsimaiden ”perhettä”, ja EU-jäsenyys oli sille 

”kotiinpaluu” takaisin tämän perheen pariin. Länsi on siis selvityksen näkökulmasta aina ollut 

Suomen ”koti”, mutta vasta kylmän sodan päättyminen teki Suomelle mahdolliseksi paluun tähän 

oikeaan identiteettipoliittiseen viiteryhmään. Samalla kylmän sodan aikaan liittyvät ulkopoliittiset 

identiteetit, kuten puolueettomuus, eivät selvityksen mukaan enää sovi osaksi Suomen ”uutta 

ulkopoliittista identiteettiä”, jonka keskiössä on eurooppalainen ja läntinen ulottuvuus.

Selvityksessä kuitenkin nähdään myös toinen kylmän sodan puolueeton maa Ruotsi edelleen 

oikeana viiteryhmänä Suomelle. Selvityksen mukaan sekä Suomi että Ruotsi ovat nykyisin 

”täysiarvoisia länsimaita, jotka ovat onnistuneet hyvin EU:n jäseninä ja Naton kumppanimaina”. Ne

191 Pääministeri Juha Sipilän puhe suurlähettiläspäivillä 24.8.2015. EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja
kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3364/?language=fi (Luettu 17.2.2021)

192 Mats Bergquist, Francois Heisbourg, René Nyberg & Teija Tiilikainen: Arvio Suomen mahdollisen Nato-
jäsenyyden vaiktuksista. Ulkoasianministeriön julkaisusarja 2/2016, 5. 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79159/IP1601374_UM_Nato-arvioFI_13371.pdf?
sequence=1&isAllowed=y (Luettu 3.2.2021)
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olisivatkin selvityksen mukaan liittokunnan näkökulmasta ”vähemmän kiistanalaisia” jäsenmaita 

”kuin Naton kylmän sodan jälkeinen itälaajentuminen”.193 Selvityksessä annetaan siis ymmärtää, 

että identiteettinäkökulmasta Suomi ja Ruotsi kuuluisivat ennemmin Natoon kuin entiset itäblokin 

maat. Ne ovat mallioppilaita, jotka ovat todistaneet arvonsa läntisen yhteisön yhteisissä 

ponnisteluissa. Suomen selkeät identiteettipoliittiset viiteryhmät selvityksessä ovat siis länsimaat ja 

Pohjoismaat, kun taas identiteettipoliittista rajanvetoa tehdään suhteessa Itä-Euroopan maihin, jotka 

eivät kuulu ”täysiarvoisten länsimaiden” joukkoon.

Edellä esitellyssä Blombergsin artikkelikokoelmassa maanpuolustuskorkeakoulun strategian 

laitoksen entinen johtaja Torsti Siren kuvaili Suomen nykyistä ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa 

pienvaltiopraktiseksi, eli näkökulmaksi, jossa hyväksytään, että alueellisella suurvallalla kuten 

Venäjällä on legitiimejä strategisia intressejä sen naapurivaltioiden alueeseen ja politiikkaan.194 

Sirenin mukaan tämä näkyy Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa esimerkiksi siinä, miten se 

antaa Venäjälle geopoliittisista syistä oikeuden rajoittaa omia strategisia valintojaan. Sirenin 

mielestä suomalaista pienvaltiopraktista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa voidaankin tietystä 

näkökulmasta luonnehtia valtiomiestaidoksi olla ärsyttämättä Venäjää, mutta toisesta näkökulmasta 

se voidaan nähdä myös myöntyvyyspolitiikan tai suomettumisen historiallisena jatkumona. Sirenin 

mukaan esimerkiksi Venäjän mainitseminen sotilaallisena uhkana tai Nato-jäsenyyden 

puolustaminen ovat pienvaltiopraktisen konsensuksen vuoksi tabuja suomalaisessa ulko- ja 

turvallisuuspoliittisessa keskustelussa. Sirenin mielestä myöskään Venäjän Ukrainan-operaatiosta ei

uskalleta puhua suoraan, vaan keskustelussa piiloudutaan kiertoilmausten, kuten ”Ukrainan kriisi” 

tai ”separatistien operaatiot Itä-Ukrainassa”, taakse Venäjän ärsyttämisen pelossa.195

Sirenille liberalistinen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on vastakohta ja vaihtoehto 

pienvaltiopraktiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle. Se korostaa yhteistyötä tasa-arvoisten ja samat 

arvot jakavien valtiotoimijoiden kesken.196 Liberalistista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa leimaa 

läntinen arvopolitiikka ja myöntyvyyspolitiikan vastainen laillisuuspolitiikka.197 Sen ytimessä on 

läntinen arvoyhteisö ja sen osana oleminen. Sirenin mukaan myös Suomen ulko- ja 

turvallisuuspoliittinen linja selkiytyisi avoimemmalla identifioitumisella läntiseen arvoyhteisöön.

193 Ibid., 54.
194 Siren, Torsti (2016): Suomen Nato-jäsenyys liberalismin näkökulmasta tarkasteltuna. Teoksessa Blombergs, Fred 

(toim.) Suomen turvallisuuspoliittisen ratkaisun lähtökohtia. Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki, 339.
195 Ibid., 342-346.
196 Ibid., 339.
197 Ibid., 346.

61



Tämän identifikaation pitäisi näkyä täysimääräisemmin sekä sanoissa että teoissa.198 Suomelle 

selkein tapa osoittaa kuuluvansa länteen olisi Sirenin mielestä Nato-jäsenyys, sillä ”liittyessään 

Natoon Suomi saattaisi eksplisiittisesti loppuun vuosikymmeniä jatkuneen siirtymän Venäjän 

vaikutuspiiristä läntiseen arvo- ja kulttuuriyhteisöön”.199 Se olisi ”emansipoitumista” Venäjän 

määräävästä asemasta Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa identiteetissä.200

Siren argumentoi Suomen nykyistä ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa vastaan tyypillisen 

läntisyyttä korostavan narratiivin kautta. Suomen olisi liityttävä Natoon Sirenin näkökulmasta 

ennen kaikkea siksi, että sen nykyinen häilyväksi koettu ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja 

”selkiytyisi”. Sotilaalliseen liittoutumattomuuteen pohjautuva ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja 

edustaa Sirenille ennen kaikkea negatiiviseksi koettujen myöntyvyyspolitiikan ja suomettumisen 

historiallista jatkumoa, kun taas liberalistinen ulkopolitiikka sekä Nato-jäsenyys sattaisivat loppuun 

Suomen lännettymisen. Sirenin näkökulma pohjautuu pienvaltiorealistiselle narratiiville 

vastakkaiseen historialliseen kertomukseen, jossa lännettyminen on ”Suomen tarinan” punainen 

lanka. Sirenin kertomus saa onnellisen loppunsa vasta, kun Suomi tulee lopulta Nato-jäsenyyden 

myötä ”emansipoituneeksi” Venäjän vaikutusvallasta ja ottaa oikean paikkansa läntisessä arvo- ja 

kulttuuriyhteisössä ”täysiarvoisena länsimaana” muiden joukossa.

Toimittamassaan artikkelikokoelmassa Fred Blombergs väittää Ukrainan kriisiin kuitenkin 

osoittaneen, että Suomi on siirtynyt myös virallisessa ulkopolitiikassaan lähemmäs länttä. 

Blombergsin mukaan Suomi ei ole hyssytellyt tilanteessa kuten Siren väittää, vaan Suomen vastaus 

Venäjän toimiin Ukrainassa on ollut ”poikkeuksellisen kova”. Suomi on tuominnut Venäjän toimet 

virallisissa kannanotoissaan ja osallistunut Venäjän vastaiseen pakotepolitiikkaan yhdessä muiden 

EU-maiden kanssa. Tämä on Blombergsin mielestä ollut Suomen turvallisuuden kannalta 

ongelmallista, koska Venäjän käsitys Suomesta sille ystävällismielisenä naapurina on muuttunut. 

Blombergsin mukaan myös Yhdysvaltojen asevoimien harjoitukset Suomessa osoittavat, että Suomi

kuuluu tiukasti Venäjän vastaiseen liittokuntaan, ja sen Nato-optiopolitiikka jatkuu.201

Vuoden 2016 uudenvuodenpuheessaan presidentti Niinistö hahmotteli Suomelle perinteisempää 

rauhan ja vakauden rakentajan roolia. Niinistön mukaan Suomi harjoittaa ”aktiivista 

vakauspolitiikkaa”, jossa keskeisessä osassa ovat suhteet Ruotsiin ja Venäjään, pohjoismaisuus sekä

198 Ibid., 348-349.
199 Ibid., 339.
200 Ibid., 356.
201 Blombergs 2016c, 512-515.
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yhteistyö niin Euroopan unionissa kuin Nato-maidenkin kanssa. Niinistön mielestä vakauspolitiikan

lähtökohdat ovat Itämeren alueella ”kohtuullisen hyvät”, sillä ”valtioilla ei ole alueellisia 

vaatimuksia toisiltaan ja valtioiden sisäinen poliittinen tilanne on vakaa”. Vaikka laajemmat 

jännitteet heijastuvat myös Itämeren alueelle, ei ”itsestään leimahtavaa pesäkettä” alueella ole. 

Niinistön näkökulmasta Suomen vakauspolitiikalle keskeistä on myös pohjoismaisen tasapainon 

idea, jossa tiiviit suhteet alueen toiseen sotilaallisesti liittoutumattomaan maahan Ruotsiin 

korostuvat. Niinistön mukaan Suomella ja Ruotsilla on yhdessä ”vahvat yhteydet niin länteen kuin 

itään”, mikä nostaa Suomen ja Ruotsin ”erityisasemaan” Pohjolan vakauden näkökulmasta. 

Yhdessä niillä on ”mahdollisuudet merkittävään työhön Pohjois-Euroopan turvallisuuden ja 

vakauden edistämiseksi”. Siksi ”molempien etu on pyrkiä edistämään yhteistyövaraista 

turvallisuutta, johon sisältyy myös pyrkimys luottamusta herättävien toimien kehittämiseen”.202 

Niinistön näkemys Suomen ja Ruotsin kansainvälisestä asemasta on Suomen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan pitkän linjan mukainen. Ne eivät sijaitse idässä eivätkä lännessä, vaan idän ja 

lännen välissä. Suomen ja Ruotsin tasapainottavalla roolilla on Niinistön näkökulmasta ratkaiseva 

merkitys Itämeren alueellisen vakauden säilyttämisessä.

Niinistön näkemyksessä juuri vakauden rakentaminen muodostaakin Suomen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan ytimen. Tämä tulee hyvin ilmi Niinistön maanpuolustuskurssin avajaisissa 

marraskuussa 2016 pitämässä puhessa, jossa hän määrittelee omaa ulko- ja turvallisuuspoliittista 

linjaansa. Niinistön mielestä ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme lähtökohtana on oltava se, että 

”Suomen etu ei ole lietsoa vastakkainasettelua”. Siksi ”viisas katsoo, olisiko tarjolla jotakin 

sellaista, joka voisi vastakkainasettelua vähentää”. Tätä kutsutaan Niinistön mukaan ”dialogiksi, 

diplomatiaksi”. Niinistön näkemyksessä ”tämä on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkä 

linja”, ja ”se on myös minun linjani”.203 Niinistö asettuu puheessaan siis Suomen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan ”pitkän linjan” seuraajaksi. Niinistön näkemyksessä tämän pitkän linjan 

keskiössä on kansallinen etu, joka voidaan parhaiten taata aktiivisella ulkopolitiikalla. Niinistön 

näkökulma on siis pohjimmiltaan pienvaltiorealistinen, jossa rauhan ja vakauden rakentajan rooli on

Suomelle sopiva, sillä se palvelee parhaiten Suomen kansallista etua.

Myös pääministeri Juha Sipilä näki Suomen rauhanrakentajan roolissa puhuessaan vielä 

eduskunnan puhemiehen ominaisuudessa valtiopäivien avajaisissa huhtikuussa 2015. Sipilän 

202 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe 1.1.2016. EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-
arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3418/?language=fi (Luettu 3.2.2021)

203 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe 219. maanpuolustuskurssin avajaisissa 7.11.2016. EILEN – Suomen 
ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3564/?language=fi (Luettu 25.2.2021)
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mielestä kotimaan ongelmista huolimatta Suomen on oltava valtio, joka kykenee auttamaan 

”hädässä olevia myös maamme rajojen ulkopuolella”. Sipilän mukaan ”meillä on osaamista ja 

kokemusta niin auttajina humanitäärisissä kriiseissä, luonnonmullistusten kohdatessa kuin rauhan 

rakentajina”.204 Siinä missä Niinistön näkemyksessä Suomen vakauspolitiikan keskiössä on 

alueellisen vakauden rakentaminen ja kansallisen edun turvaaminen sitä kautta, tuntuu Sipilä 

hahmottelevan Suomelle laajempaa globaalia rauhanrakentajan roolia.

Myös ulkoministeri Timo Soini hahmotteli aiemmin esiteltyyn, syyskuussa 2015 julkaistuun 

Ulkopolitiikka-lehden teemanumeroon sisältyvässä haastattelussa Suomelle aktiivisempaa 

kansainvälistä roolia. Soini totesi, että epävarmassa kansainvälisessä tilanteessa juuri 

kansainvälinen aktiivisuus on Suomelle ainoa keino käyttää vaikutusvaltaansa. Soinin mukaan se 

tarkoittaa ”aktiivisuutta kaikissa järjestöissä missä Suomi on mukana”, ja ”kaikissa pitää olla 

mukana”. Soinin mielestä  Suomen paras käyntikortti maailmalla onkin ”toimia itse moraalisesti 

kestävällä tavalla”. Se ei kuitenkaan tarkoita ”saarnaamista, mutta se tarkoittaa osallistumista”.205 

Soini tuntuu näkevän Suomen kansainvälisen roolin jossain ”lääkärin” ja ”tuomarin” roolien 

välissä. Suomen ei tulisi Soinin näkökulmasta edelleenkään asettua ”saarnaamaan” tuomarinpöydän

taakse, mutta se voisi olla kokoaan suurempi maailmanpoliittinen toimija, jonka ulkopoliittisena 

brändinä on toimia ”moraalisesti kestävällä tavalla”.

Entisellä ulkoministerillä Erkki Tuomiojalla oli myös selkeä näkemyksensä Suomen 

kansainvälisestä roolista. Saman Ulkopolitiikka-lehden teemanumeron kirjoituksessaan Tuomioja 

toteaa Suomen rakentavan ”kansainväliseen oikeuteen ja sopimusten kunnioittamiseen perustuvaa 

maailmanjärjestystä, jossa voimapolitiikkaan turvautuminen ei ole sallittua eikä hyväksyttyä”.206 

Tuomiojan mukaan nykyisessä kansainvälisessä tilanteessa onkin erityisen tärkeää, ”että Suomi 

toimii tavalla, joka ei jännitteitä lisää vaan harjoittaa sellaista vakauspolitiikkaa, jonka tärkein 

tavoite on konfliktien ennaltaehkäiseminen ja vastakkainasettelujen lieventäminen”. Tuomiojalle 

”tämä tarkoittaa myös sitä, että Suomi kaikissa olosuhteissa tekee selväksi sen, että sillä on kyky 

estää alueensa käyttö sotilaallisesti vihamielisiin tarkoituksiin mitään muuta maata vastaan”. 

Tuomiojan mielestä yksi Suomen turvallisuuden tärkeimpiä takeita onkin se, ”että Suomen kykyä ja

halua torjua alueensa sotilaallinen käyttö ei ole missään suunnassa aihetta epäillä”.207

204 Puhemies Juha Sipilän puhe valtiopäivien avajaisissa 29.4.2015. EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto 
ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3766/?language=fi (Luettu 2.2.2021)

205 Toivo Martikainen: Merikasarmin iloinen isäntä (Timo Soinin haastattelu). Ulkopolitiikka-lehti 3/2015, (12-21) 14.
206 Erkki Tuomioja: Yhteistyöstä on pidettävä kiinni. Ulkopolitiikka-lehti 3/2015, (38-43) 43.
207 Erkki Tuomioja: Rautaa rajalle on useammin johtanut sotiin kuin estänyt niitä. Blogiartikkeli. 

https://tuomioja.org/blogi/2016/06/rautaa-rajalle-useammin-johtanut-sotiin-estanyt-niita/ (Luettu 26.2.2021)
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Vaikka Tuomiojan maailmankuva, jossa Suomen roolina on olla kansainväliseen oikeuteen ja 

sopimusten kunnioittamiseen perustuvan maailmanjärjestyksen rakentaja, onkin pohjimmiltaan 

globalistinen, on se samalla myös yllättävän lähellä presidentti Niinistön pienvaltiorealistista 

näkökulmaa. Molemmat hahmottelevat Suomelle alueellisen vakauttajan ja vastakkainasettelujen 

lieventäjän roolia. Samalla molemmilla kylmän sodan kasvateilla myös Venäjän uhka on 

lausunnoissa akuutimmin läsnä kuin eri sukupolveen kuuluvilla Sipilällä ja Soinilla. Vastakkaisia 

sisäpoliittisia laitoja edustavien Niinistön ja Tuomiojan ulkopoliittinen hengenheimolaisuus käykin 

ilmi myös Tuomiojan heinäkuussa 2016 julkaisemassa blogitekstissä, jossa hän toteaa, että ”onkin 

annettava täysi tuki ja kiitos presidentti Niinistölle, joka osaltaan on tätä aktiivista vakauspolitiikkaa

pyrkinyt harjoittamaan”. Kirjoituksessaan Tuomioja toivookin, että ”myös hallitus toimisi tässä 

yhtenäisemmin ja näyttävämmin presidentin tukena”.208

4.4 Näkemykset Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta

Puheessaan suurlähettiläspäivillä elokuussa 2015 tasavallan presidentti Sauli Niinistö hahmotteli 

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa pilarirakenteen varaan. Niinistön neljä ydinpilaria 

olivat kansallinen puolustus ja turvallisuus, läntinen integraatio, Venäjä-suhteet sekä kansainvälinen

järjestelmä, erityisesti sen sääntöpohjaisuuden ja hallittavuuden rakentaminen. Niinistön mukaan 

nämä neljä pilaria elävät koko ajan, joko heikentyvät tai vahvistuvat kehityksen myötä, ja samalla 

ne ovat keskenään jatkuvassa vuorovaikutuksessa, ”mutta mitä useampia pilareita meillä on, mitä 

vahvempia ne kannaltamme ovat ja mitä paremmassa keskinäisessä tasapainossa, sitä vakaampi on 

Suomen asema”. Niinistön näkemyksessä kylmän sodan päätyttyä kaikki pilarit alkoivat vahvistua, 

minkä myötä myös Suomen turvallisuusasema parani. Puolustuskyky vahvistui, kun muu Eurooppa 

aloitti massiivisen aseistariisunnan 1990-luvulla, ja Suomi osti muilta ylijäämäaseita. Länsi-

integraatio eteni EU-jäsenyyden myötä ja Nato-kumppanuuden kehittyessä. Venäjä-suhteet 

kehittyivät myönteisesti ja vapautuivat neuvostosuhteiden painolastista. Samalla koko 

kansainvälinen järjestelmä näytti suuntautuvan kohti sääntöpohjaisuutta ja monenkeskisyyttä. 

Niinistön mielestä nyt on kuitenkin meneillään toisenlainen kehitys. Kansallinen puolustuskyky on 

resurssipaineiden puristuksessa. Vaikka Venäjän ja Suomen suhteet ovat edelleen hyvät, heijastuu 

laajempi kriisi myös näihin suhteisiin, kun Suomi on mukana EU:n pakotepolitiikassa. Lisäksi 

kansainvälisessä järjestelmässä kansainvälisen oikeuden ja monenkeskisyyden kunnioittaminen on 

haurastunut. Niinistön mukaan nykyisessä tilanteessa Suomelle ei jää muuta vaihtoehtoa kuin 

208 Erkki Tuomioja: Vihapuhe ja sotaretoriikka. Blogiartikkeli. https://tuomioja.org/blogi/2016/07/vihapuhe-ja-
sotaretoriikka/ (Luettu 11.2.2021)
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mahdollisuuksien mukaan vahvistaa eri pilareita ja koettaa pitää ne niin hyvässä kunnossa kuin 

mahdollista. Niinistön mielestä ”etumme ei olisi turvautua vain yhteen pilariin, vaikka se näyttäisi 

kuinkakin hienolta”.209 Suomen kansainvälistä asemaa on siis Niinistön näkökulmasta rakennettava 

kokonaisuutena, joka seisoo useamman vahvan pilarin varassa. Esimerkiksi pelkkä syvenevä 

läntinen integraatio Nato-jäsenyyksineen ei siis riitä Suomen turvallisuuden takeeksi.

Blombergsin toimittamassa artikkelikokoelmassa julkaistussa kirjoituksessan Hiski Haukkala ja 

Tapani Vaahtoranta ovat todenneet, että Niinistön ulkopoliittisena strategiana ennen Ukrainan kriisiä

oli ”istua aidalla” eri ulkopoliittisten suuntausten välissä ja odottaa selkeämpiä merkkejä siitä, 

mihin suuntaan maailma on muuttumassa. Ukrainan kriisin myötä Niinistön retoriikka on saanut 

uusia elementtejä, ja vahvempi turvallisuuspolitiikan ja sotilaallisen puolustuksen painotus on 

noussut esiin. Ukrainan kriisin jälkeen Niinistön puheissa kansallinen puolustus on korostunut 

ennen Natoa ja alueellinen painotus ennen globalismia. Toimintaympäristön muutoksen vuoksi 

ulko- ja turvallisuuspolitiikan painotus on siis liikahtanut globalismista takaisin kohti 

pienvaltiorealismia. Haukkalan ja Vaahtorannan mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita 

myöntyväisyyslinjan paluuta, sillä Suomi on myös osana EU:n rintamaa valinnut kovan Venäjää 

kritisoivan ja sanktioivan linjan. Kansallista puolustusta tukeakseen Suomi rakentaakin 

turvallisuuttaan erilaisista verkostoista ja kumppanuuksista, ja samalla Nato-optio pidetään auki. 

Haukkalan ja Vaahtorannan mukaan juuri tämän ”verkostomaisen turvallisuuden” painotukset 

näkyvät Niinistön kehittelemässä turvallisuuspolitiikan pilarimallissa. Niinistön ”aidalla istuminen” 

ja verkostomaisen turvallisuuden painottaminen ovatkin Haukkalan ja Vaahtorannan mukaan 

rationaalisia ratkaisuja epävarmassa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, jossa ”ideaaliratkaisua ei 

ole tarjolla”. Suomi joutuu kaikkien neljän pilarin ja jopa maailmanmarkkinoiden ja 

turvallisuustilanteiden kehityksistä riippuvaisen kansallisen puolustuskyvyn osalta seuraamaan ja 

reagoimaan ympärillään tapahtuviin kehityksiin ja muutoksiin. Voidaankin ennakoida, että Suomen 

turvallisuusympäristön muutosten mukana tempoileva ulkopoliittinen linja tulee jatkumaan.210

Toisaalta Niinistön ”aidalla istumisen” voidaan nähdä edustavan myös Suomen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan ”pitkän linjan” nykyaikaista tulkintaa, jossa Suomen asettuminen eri 

ulkopoliittisten suuntausten väliin on pienvaltiorealistinen strateginen valinta. Turvallisuutta 

rakennetaan useista eri lähteistä ja useamman pilarin varaan ulkopoliittisen toiminnan- ja 

209 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe suurlähettiläspäivillä Eduskunnan Pikkuparlamentissa 25.8.2015. 
EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3357/?language=fi (Luettu 
3.2.2021)

210 Haukkala & Vaahtoranta 2016, 68-70.
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valinnanvapauden maksimoimiseksi. Näin luodaan ulko- ja turvallisuuspoliittista liikkumatilaa 

useaan eri suuntaan. Keskeisessä osassa tässä turvallisuuspolitiikan hajauttamisessa on 

puolustuspoliittisten kumppaneiden verkosto, jolla luodaan mielikuvaa useista eri suunnista 

”turvatusta” Suomesta, joka on valmis tarvittaessa sotilaallisesti puolustamaan itseään, mutta jolla 

on takanaan myös merkittävä puolustuspoliittisten kumppaneiden muodostama pelote.

Myös puolustusministeri Jussi Niinistö jakoi sukunimikaimansa kanssa samankaltaisen 

verkostomaisen käsityksen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Syyskuussa 2016 Paasikivi-

seurassa pitämässään UKK-luennossa Jussi Niinistö totesi Suomen olevan ”sotilasliittoon 

kuulumaton maa, joka vastaa itse omasta puolustuksestaan, mutta tekee laaja-alaista yhteistyötä eri 

toimijoiden kanssa”. Niinistön mielestä kansallinen puolustus ja kansainvälinen puolustusyhteistyö 

yhdessä ovat Suomen puolustuksen perusta, eikä tähän peruslähtökohtaan ole tarvetta puuttua, 

kuten ”ei myöskään puolustuksemme muihin perusfundamentteihin, yleiseen asevelvollisuuteen tai 

siihen periaatteeseen, että koko maata puolustetaan”.211 Niinistön näkemyksessä kansainvälinen 

puolustusyhteistyö kumppanuuksineen on tullut siis jo kiinteäksi osaksi Suomen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan perustaa, jota ei ole syytä horjuttaa. Kansallisen puolustuksen ja 

kansainvälisen puolustusyhteistyön yhteen kietoutuminen nousi esiin myös presidentti Niinistön 

avauspuheenvuorossa kesäkuun 2016 Kultaranta-keskusteluissa, jossa Niinistö totesi vahvan ja 

uskottavan kansallisen puolustuksen olevan pilarimallinsa ykköskohta. Niinistön mukaan vahvat 

puolustusvoimat ennaltaehkäisevät konflikteja nostamalla hyökkääjän kynnystä, mutta myös luovat 

kiinnostusta puolustuspoliittiseen kumppanuuteen. Niinistön mukaan ”vahva puolustuskyky luo 

mahdollisuuksia sitäkin epätodennäköistä tilannetta silmällä pitäen, ettei ennaltaehkäisykyky 

riittäisi”.212 Niinistön ajattelumallissa vahva kansallinen puolustuskyky on siis myös keskeinen osa 

Suomen ulkopoliittista brändiä, jonka avulla Suomea markkinoidaan potentiaalisille kumppaneille.

Kansallisen puolustuskyvyn korostus näkyi myös puolustusministeri Niinistön puheissa. 

Uudenmaan rintamaveteraanien kirkkopyhän juhlassa toukokuussa 2016 Niinistö totesi, että 

”yleinen asevelvollisuus, koko maan puolustus ja vahva maanpuolustustahto ovat ne kivijalat, 

joiden varaan voimme puolustuksemme rakentaa nyt ja jatkossakin”.213 Myös presidentti Niinistö 

211 Jussi Niinistö: UKK-luento, Paasikivi-seura 13.9.2016. https://www.paasikivi-seura.fi/wp-
content/uploads/2020/03/Puolustusministeri_Jussi_Niinisto_UKKluento_13.9.2016.pdf (Luettu 1.3.2021)

212 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön avauspuheenvuoro Kultaranta-keskusteluissa 19.6.2016. EILEN – Suomen 
ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3453/?language=fi (Luettu 2.3.2021)

213 Puolustusministeri Jussi Niinistön juhlapuhe Uudenmaan rintamaveteraanien kirkkopyhän juhlassa 5.5.2016. 
EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3474/?language=fi (Luettu 
2.3.2021)
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rakensi vanhahtavalta kalskahtavasta arvosta maanpuolustustahdosta kansakuntaa yhdistävää tekijää

Kultaranta-keskusteluiden avauspuheenvuorossaan puhuessaan hybridisodankäynnistä. Niinistön 

mukaan hybridisodankäynnin uhka on ”tuntematon todellisuus”, joka voi ilmetä arvaamattomissa 

muodoissa, ja ”kohdistua kaikkeen olemiseemme”. Siitä taas seuraa, että ”kaikki kansalaiset ovat 

maanpuolustajia”. Niinistön mielestä juuri suomalaiset ovat ”läntisen maailman kärjessä tämän 

arvon tunnistamisessa” ja ”tässä meillä on sanomaa muuallekin”.214 Niinistön puheessa näkyy 

jälleen Suomen ulkopoliittisen brändin rakentaminen vahvan kansallisen puolustuksen varaan.

Marraskuussa 2015 ulkomaiden edustustoille järjestetyssä tiedotustilaisuudessa puolustusministeri 

Niinistö totesi vahvan kansallisen puolustuskyvyn ja monimuotoisen puolustusyhteistyön olevan 

paras turvallisuuspoliittinen resepti tulevaisuuden haasteiden kohtaamiseksi. Siksi on tärkeää 

varmistaa, että Suomen puolustuskyky on yhteensopiva samanhenkisten kumppaneiden kanssa. 

Niinistön mukaan Pohjoismaat, Euroopan unioni, Nato-kumppanuus, ETYJ sekä YK ovat 

viitekehys Suomen kansainvälisille kumppanuuksille. Tämän lisäksi Suomi pitää yllä hyviä 

kahdenvälisiä suhteita muihin maihin: puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa tullaan vahvistamaan, 

Viro ja muut Baltian maat ovat merkittäviä kumppaneita Suomelle EU:n sisällä ja kahdenvälisesti, 

ja luonnollisesti myös yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa on Suomelle merkittävää. Niinistön mukaan 

Suomen tavoitteena on vahvistaa transatlanttista yhteistyötä sekä EU-tasolla että kahdenvälisesti.215

Etenkin Ruotsi nähtiin Suomelle luontevana ulko- ja turvallisuuspoliittisena kumppanina. 

Tammikuussa 2016 pitämässään uudenvuodenpuheessa presidentti Niinistö totesi Suomen ja 

Ruotsin harjoittavan keskenään jo nyt ”tiivistyvää sotilaallista yhteistyötä, joka sujuu hyvin ja jota 

molemmissa maissa arvostetaan”, mutta ”voimme kuitenkin tehdä enemmän”. Niinistö näki 

yhteneväisyyksiä Suomen ja Ruotsin turvallisuuspoliittisten linjojen välillä, sillä molemmat ovat 

sotilasliittoon kuulumattomia maita, jotka ovat myös Naton erityiskumppaneita. Siksi Niinistön 

mielestä ”olisikin loogista, että rakentaisimme myös ulko- ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä 

pidemmälle”.216 Myös puolustusministeri Niinistö oli samoilla linjoilla puhuessaan Hanakäräjillä 

maaliskuussa 2016. Niinistön mukaan Suomen ja Ruotsin turvallisuuspoliittisessa asemassa on 

yhtäläisyyksiä, sillä ”Itämeren alueen kiristynyt sotilaspoliittinen tilanne vaikuttaa molempiin 

maihin”. Ne ovat ”kaksi sotilaallisesti liittoutumatonta EU-maata, joiden turvallisuusympäristö on 

214 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön avauspuheenvuoro Kultaranta-keskusteluissa 19.6.2016. EILEN – Suomen 
ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3453/?language=fi (Luettu 2.3.2021)

215 Minister of Defence Jussi Niinistö at the Defence Attaché briefing in Helsinki 26.11.2015. EILEN – Suomen 
ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3409/?language=en (Luettu 3.3.2021)

216 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe 1.1.2016. EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-
arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3418/?language=fi (Luettu 3.2.2021)
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muutoksessa”, ja ”kaksi Naton kumppanimaata, jotka ovat tiiviisti mukana pohjoismaisessa 

puolustusyhteistyössä”.217 Kultaranta-keskusteluiden avauspuheenvuorossaan myös presidentti 

Niinistö myönsi, että Venäjän ja lännen välirikko, joka rajusti syventyi Ukrainan konfliktin myötä, 

”on suoraan Suomeen ja Ruotsiin vaikuttava seikka”. Niinistön mielestä Suomella ja Ruotsilla on 

kuitenkin ”ollut tapana vastata ajan haasteisiin”, ja ”yksi vastauksista on tiivistyvä keskinäinen 

yhteistyö”. Tämä näkyy varsinkin puolustusyhteistyössä, joka on Niinistön mukaan ”syventynyt 

olennaisesti”. Niinistön mielestä puolustus- ja sotilaallinen yhteistyö tarvitsevatkin rinnalleen 

kuitenkin ”myös tiiviimpää ulkopoliittista kumppanuutta”, sillä ”ulkopolitiikka ja sen keinot ovat 

meille molemmille kuitenkin tutuimpia”.218

Sekä presidentti Niinistö että puolustusministeri Niinistö asemoivat selkeästi Suomea ja Ruotsia 

yhteen ja esittävät maat luonnollisina ja vahvoina kumppaneina. Molemmat ovat halunneet korostaa

niiden kansainvälisen aseman samankaltaisuutta, jolloin muodostuu kuva eräänlaisesta Suomen ja 

Ruotsin kohtalonyhteydestä, jossa molempien maiden ulko- ja turvallisuuspoliittiset linjat ja 

valinnat ovat yhteen kietoutuneita. Tässä tilanteessa loogisena näyttäytyy myös tiivistyvä 

puolustuspoliittinen yhteistyö, varsinkin epävakaassa kansainvälisessä tilanteessa. Toisaalta 

valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka kutsui Ulkopolitiikka-lehden syyskuussa 2015 julkaistuun 

teemanumeroon sisältyvässä haastattelussa puhetta Suomen ja Ruotsin puolustuspoliittisesta 

yhteistyöstä vain ”periaatteelliseksi lipunnäytöksi”, joka ei merkinnyt käytännössä yhtään mitään. 

Tarkan näkökulmasta Suomen ja Ruotsin puolustuspoliittinen yhteistyö oli pohjimmiltaan vain 

”rauhanajan yhteistyötä, eikä mitään puolustusliittoa aiotakaan tehdä”. Tässä oli Tarkan mukaan 

taustalla etenkin Ruotsin puolustuspoliittinen tilanne, joka on ”rakennettu tyhjän päälle”, sillä 

Ruotsi oli ”ajanut maavoimansa alas aseistariisuntaa muistuttavalla tavalla”, joka ”sotii kaikkia 

turvallisuusajattelun ja sotilaslogiikan perusperiaatteita vastaan”. Tarkan mielestä aihetodisteet 

viittasivatkin siihen, että Ruotsilla on puolustustakuut Yhdysvaltojen kanssa solmitun 

kahdenvälisen sopimuksen kautta, kuten sillä oli myös kylmän sodan aikana.219

Vaikka puolustusministeri Niinistö totesikin Baltian maiden olevan Suomelle ”merkittäviä 

kumppaneita”220, ei presidentti Niinistö ollut kuitenkaan valmis ilmoittamaan Suomea Baltian 

217 Puolustusministeri Jussi Niinistön puhe Hanakäräjillä Helsingissä 8.3.2016. EILEN – Suomen ulkopolitiikan 
asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3467/?language=fi (Luettu 3.3.2021)

218 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön avauspuheenvuoro Kultaranta-keskusteluissa 19.6.2016. EILEN – Suomen 
ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3453/?language=fi (Luettu 2.3.2021)

219 Toivo Martikainen: Suomen vaikea päätös (Jukka Tarkan haastattelu). Ulkopolitiikka-lehti 3/2015, (78-79) 79.
220 Minister of Defence Jussi Niinistö at the Defence Attaché briefing in Helsinki 26.11.2015. EILEN – Suomen 

ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3409/?language=en (Luettu 3.3.2021)
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puolustajaksi. Siinä missä epävarmassa kansainvälispoliittisessa tilanteessa Ruotsin kanssa tehtävää 

puolustusyhteistyötä haluttiin syventää, oltiin Baltiaan jälleen ottamassa turvallisuuspoliittista 

etäisyyttä. Puheessaan suurlähettiläspäivillä elokuussa 2015 Niinistö totesi, että Suomi ei ole 

sellaisessa asemassa, ”jossa se voisi antaa muille sellaisia turvatakuita, joita sillä itselläänkään ei 

ole”, sillä eihän Suomi ”ole suurvalta, jolta amisioonia piisaa jaettavaksi omasta takaa”. Niinistö 

muistuttikin puheessaan, että ”itärajamme on pidempi kuin kaikilla Nato-mailla yhteensä”, ja jos 

näissä olosuhteissa reilu viisimiljoonainen kansa itse vastaa puolustuksestaan, ”on siinä jo vastuuta 

aika lailla”.221 Toisaalta Tarkka näki liittoutumattoman Suomen olevan mahdollisessa Baltiassa 

syttyvässä sotilaallisessa konfliktissa joka tapauksessa ”vapaata riistaa konfliktin molemmille 

osapuolille”, sillä ”vanha viisaus siitä, että maantieteelle emme voi mitään, tarkoittaa myös tätä”.222

Puolustuspoliittinen kumppanuus lännen kanssa näkyi sotilaallisen harjoitustoiminnan 

lisääntymisenä, ja sitä haluttiin sopivissa määrin korostaa myös ulkopoliittisen johdon retoriikassa, 

tosin aiheen ulko- ja sisäpoliittisen herkkyyden kanssa tasapainoillen. Puheessaan 

maanpuolustuskurssin avajaisissa marraskuussa 2016 presidentti Niinistö totesi Suomen läntisen 

sotilasyhteistyön ”olevan paljon laajempaa kuin aiemmin” ja ”sitä tullaan jatkamaan”. Toisaalta 

Niinistö muistutti, että ”Suomi harjoittaa tätä sotilaallista yhteistyötä vain omista lähtökohdistaan ja 

tarpeistaan käsin”. Suomi kehittää Niinistön mukaan omaa sotilaallista valmiuttaan ja 

yhteistoimintakykyään ”ei vain pidäkkeeksi ja kynnykseksi maahan tulijalle, vaan myös ollakseen 

kiinnostava kumppani mikäli pahin toteutuisi”. Näin palvellaan Niinistön mukaan myös Suomen 

oman puolustuksen kehittämistä.223

Blombergsin toimittamaan artikkelikokoelmaan sisältyvässä kirjoituksessaan Ulkopoliittisen 

instituutin johtaja Mika Aaltola esittää, että länteen kuuluminen vaatii ennen kaikkea aktiivista 

toimintaa ja tekemistä läntisissä verkostoissa. Suomen kohdalla tämä länsisidonnaisuus on alueen 

muita maita suurempi kysymysmerkki, sillä se ei ole Naton jäsenmaa. Tätä paikataan Euroopan 

unionin jäsenyydellä, tiiviillä suhteilla länsimieliseen Ruotsiin sekä halulla säilyttää kahdenväliset 

suhteet Yhdysvaltoihin. Aaltolan mielestä Yhdysvaltojen näkökulmasta juuri luottamusyhteistyöt 

määrittävät sen liittolaisverkostoa sekä pääsyä jakamaan tietoa ja turvallisuutta. Tämä ei välttämättä

edellytä Suomelta Nato-jäsenyyttä, mutta se vaatii aktiivista sitoutumista 

221 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe suurlähettiläspäivillä Eduskunnan Pikkuparlamentissa 25.8.2015. 
EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3357/?language=fi (Luettu 
3.2.2021)

222 Toivo Martikainen: Suomen vaikea päätös (Jukka Tarkan haastattelu). Ulkopolitiikka-lehti 3/2015, (78-79) 79.
223 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe 219. maanpuolustuskurssin avajaisissa 7.11.2016. EILEN – Suomen 

ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3564/?language=fi (Luettu 25.2.2021)
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verkostoturvallisuusparadigmaan ja tilannetietoisuutta Venäjän esittämään geopoliittiseen 

haasteeseen.224

Suomen pitää siis Naton ulkopuolisena maana ottaa aktiivista roolia Yhdysvaltojen 

kumppanuusverkostoissa, jotta se pystyy osoittamaan Yhdysvalloille luotettavuutensa ja olemaan 

sille ”kiinnostava kumppani”. Tuomas Forsberg onkin todennut, että yksi Suomen Nato-

optiopolitiikan erikoislaatuisia piirteitä on, että sen on Naton ulkopuolisena maana vaalittava 

suhteitaan Yhdysvaltoihin huolellisemmin kuin jos se olisi Naton jäsen. Mikäli Yhdysvaltojen 

luottamus Suomen politiikkaan ei kestäisi, olisi Suomen turha kuvitella voivansa liittoutua tai 

saavansa sotilaallista apua kriisitilanteessa. Suomen Nato-optiopolitiikan paradoksaalinen piirre 

onkin, että se perustuu vahvan informaalisen suhteen ylläpitämiseen Yhdysvaltojen kanssa, joka on 

tunnettu legalistisesta kulttuuristaan.225

Sipilän hallitus oli virallisissa ulostuloissaan Nato-kannoissaan selkeästi edeltäjäänsä yhtenäisempi 

ja palasi tutulle pragmaattiselle optiolinjalle suhteessa Natoon. Syyskuussa 2015 Paasikivi-seurassa 

pitämässään UKK-luennossa pääministeri Juha Sipilä totesi Suomen olevan hallitusohjelman 

mukaisesti ”sotilasliittoon kuulumaton maa, joka toteuttaa käytännönläheistä kumppanuutta Naton 

kanssa ja ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä”.226 Myös ulkoministeri Timo Soini 

noudatteli Nato-kannoissaan hallituksen linjaa. Puheessaan suurlähettiläspäivillä elokuussa 2016 

Soini totesi Suomen Nato-tilanteen olevan entinen, sillä ”emme ole nyt hakemassa jäsenyyttä, mutta

sen mahdollisuus on aina olemassa”. Soinin mukaan tässä harkinnassa keskeisessä osassa tulee 

olemaan Euroopan turvallisuustilanteen kehittyminen. Vaikka Suomi ei olekaan hakemassa Nato-

jäsenyyttä, palvelee Nato-oven auki pitäminen Soinin mielestä parhaiten Suomen turvallisuutta.227 

Ulkopolitiikka-lehden syyskuussa 2015 julkaistuun teemanumeroon antamassaan haastattelussa 

Soini sanoikin pitävänsä positiivisena sitä, että uudessa hallitusohjelmassa ei ole poissuljettu Nato-

jäsenyyden hakemista, toisin kuin edeltävällä hallituksella. Vaikka Soinin mukaan onkin 

epätodennäköistä, ”että tällä hallituskaudella tulisi polttavaa tarvetta tehdä päätös suuntaan tai 

toiseen”, ei ole kuitenkaan ”viisasta hukata sitä toleranssia ja liikkumavaraa, joka meillä on”, eli 

”ovi tai räppänä on syytä pitää auki”.228

224 Aaltola, Mika (2016): Yhdysvaltalaiset turvallisuusskenaariot ja Suomen asema. Teoksessa Blombergs, Fred (toim.)
Suomen turvallisuuspoliittisen ratkaisun lähtökohtia. Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki, 236-237.

225 Forsberg 2002, 282.
226 Pääministeri Juha Sipilän UKK-luento Paasikivi-seurassa 3.9.2015. EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-

arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3367/?language=fi (Luettu 4.3.2021)
227 Ulkoministeri Timo Soinin puhe suurlähettiläspäivillä 22.8.2016. EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto 

ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3501/?language=fi (Luettu 4.3.2021)
228 Toivo Martikainen: Merikasarmin iloinen isäntä (Timo Soinin haastattelu). Ulkopolitiikka-lehti 3/2015, (12-21) 19.
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Kuten edellä on todettu, Sipilän hallituksen kaudella laadittiin myös osana ulko- ja 

turvallisuuspoliittista selontekoprosessia asiantuntija-arvio mahdollisen Nato-jäsenyyden 

vaikutuksista. Nato-selvityksen julkaisun jälkeen puolustusministeri Jussi Niinistö kiirehti 

tähdentämään, että ”selvitys ei kuitenkaan ole askel kohti Nato-jäsenyyttä”, vaan ”se tarjoaa eväitä 

Suomessa käytävään turvallisuuspoliittiseen keskusteluun”. Niinistö toivoikin, että Nato-selvityksen

myötä ”Naton ympärillä käytävään keskusteluun saadaan näin lisää asiasisältöä kylmän sodan 

aikaisten arvo- ja tunneperäisten argumenttien rinnalle”. Samalla Niinistö kuitenkin muistutti, että 

”tehty Nato-selvitys ei edellytä, että meidän olisi poikettava nykyiseltä, hyväksi havaitulta 

linjalta”.229

Nato-selvityksessä arvioitiin Suomen Nato-kumppanuuden olevan kiistanalaisuudestaan huolimatta 

keskeinen osa Suomen turvallisuuspolitiikkaa. Suomen viralliseksi Nato-linjaksi on selvityksen 

mukaan hahmottunut tiivistyvä kumppanuus ilman täysjäsenyyttä, mitä täydentää se, että säilyy 

mahdollisuus hakea jäsenyyttä. Nato-kumppanuuden merkitys osana Suomen turvallisuuspolitiikkaa

on Nato-selvityksen näkemyksessä korostunut Pohjois-Euroopan kasvavien jännitteiden ja EU:n 

yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan hitaan etenemisen vuoksi. Nato-selvityksen mukaan 

Suomi onkin todellisuudessa jo niin syvällä Natossa kuin on mahdollista ilman täysjäsenyyttä. 

Suomi kuuluu rauhankumppanuuden sisäpiiriin ja on saavuttanut ilmaoperaatioiden 

johtamisjärjestelmää lukuun ottamatta lähes kaiken, mitä maa voi jäsenyyden ulkopuolella Natossa 

saavuttaa. Suomen alueellinen puolustus olisi jo nyt yhtenevä Naton viidennen artiklan mukaisen 

puolustuksen kanssa.230 Nato-selvityksen näkökulmasta nykyinen optiopolitiikka suhteessa Natoon 

onkin ennen kaikkea väline, jolla Suomi pyrkii hallitsemaan Venäjän sille aiheuttamaa geopoliittista

dilemmaa.231 Selvityksen mukaan Venäjä pitää Natoa vastustajanaan ja kaikkea Naton laajenemista 

uhkana kansalliselle turvallisuudelleen. Siksi Venäjä pyrkii estämään myös Suomen liittymisen 

Natoon. Selvityksessä arvioitiin, että Venäjä ei suhtautuisi Suomen jäsenyyteen kuitenkaan yhtä 

jyrkästi kuin se on suhtautunut Ukrainaan tai Georgiaan, mutta sen poliittiset ja taloudelliset reaktiot

olisivat voimakkaita, etenkin siirtymävaiheessa. Vaikka Venäjä ei turvautuisikaan Suomen osalta 

varsinaiseen voimankäyttöön, sen reaktio olisi vaikeasti ennakoitava, ja Nato-jäsenyys olisi tältä 

osin Suomelle riski.232

229 Puolustusministeri Jussi Niinistön juhlapuhe Uudenmaan rintamaveteraanien kirkkopyhän juhlassa 5.5.2016. 
EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3474/?language=fi (Luettu 
2.3.2021)

230 Mats Bergquist, Francois Heisbourg, René Nyberg & Teija Tiilikainen: Arvio Suomen mahdollisen Nato-
jäsenyyden vaiktuksista. Ulkoasianministeriön julkaisusarja 2/2016, 21-22.

231 Ibid., 61.
232 Ibid., 6-7.
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Ehkä keskeisin painotus, joka Nato-selvityksestä nousi esiin, oli Suomen ja Ruotsin vahva yhteen 

kietoutuminen Nato-kysymyksessä. Selvityksen mukaan Suomi ja Ruotsi muodostavat ”yhteisen 

strategisen kokonaisuuden”. Molemmat ovat läntisiä ja eurooppalaisia demokratioita, jotka jakavat 

yhteisen pohjoismaisen ja Itämeren alueen, jossa ne kohtaavat samat strategiset haasteet ja 

epävarmuudet, erityisesti Baltian maiden turvallisuuden suhteen. Siksi niillä on painavat syyt tehdä 

samat perusvalinnat turvallisuuden ja puolustuksen saralla. Selvityksen näkemyksessä koko 

itsenäisen Suomen historian ajan kumman tahansa strategisilla päätöksillä on ollut välittömiä 

seurauksia toiselle. Yhdessä toimien mailla olisikin enemmän vaikutusvaltaa joko Naton sisällä tai 

sen ulkopuolella. Jos taas Suomi ja Ruotsi tekisivät toisistaan poikkeavat valinnat, aiheuttaisi se 

strategisia vaikeuksia. Ruotsin liittyessä yksin Natoon, jäisi Suomi geopoliittiselta asemaltaan 

suojaamattomaksi ja haavoittuvaiseksi. Tämä loisi myös Ruotsille uuden haasteen: ”Suomen 

kysymyksen”. Selvityksen arviossa se olisi paluuta aikaan, joka haihtui kylmän sodan päättymisen 

myötä, kun Suomi siirtyi osaksi läntisiä rakenteita. Jos taas Suomi liittyisi Natoon ja Ruotsi jäisi 

ulkopuolelle, syntyisi omalta osaltaan strategisesti hankala tilanne, jossa Suomi jäisi strategiseen 

”etuvartioasemaan” ilman suoraa maayhteyttä Natoon.233

Ruotsin mahdollisen jäsenyyden merkitys Suomen Nato-päätökselle tunnustettiin myös hallituksen 

piirissä. Puolustusministeri Niinistö myönsi yhden Nato-selvityksen keskeisistä johtopäätöksistä 

olevan, ”että mahdollinen päätös jäsenyyden hakemisesta tai hakematta jättämisestä on tehtävä 

koordinoidusti Ruotsin kanssa”.234 Myös ulkoministeri Soini myönsi Ulkopolitiikka-lehden 

teemanumerossa julkaistussa haastattelussa, että Suomen Nato-kuvio muuttuisi merkittävästi, jos 

Ruotsi päättäisi hakea jäsenyyttä. Siksi Ruotsin kanssa onkin sovittu, että kumpikaan maa ei yllätä 

toista Nato-kysymyksessä. Soini ei kuitenkaan suoraan ottanut kantaa siihen, voisiko Suomi jäädä 

Naton ulkopuolelle, jos Ruotsi liittyisi Natoon, vaan oli asian suhteen kryptinen todetessaan, että 

”en sano muuta kuin että se olisi otettava huomioon”, mutta ”siihen en sano mitään, mitä se 

merkitsisi”.235

Aiemmin esittelemässäni Blombergsin artikkelikokoelmassa Tampereen yliopiston tutkija Hanna 

Ojanen esittää, että Suomen ja Ruotsin suhde on todellisuudessa Nato-kysymyksen suhteen 

epäsymmetrinen. Ruotsin Nato-jäsenyydellä olisi suuri vaikutus Suomeen, sen toimintaympäristöön

ja politiikkaan. Jos Ruotsi liittyisi Natoon, olisi Suomen vaikeaa olla liittymättä. Toisaalta Suomen 

233 Ibid., 6.
234 Puolustusministeri Jussi Niinistön juhlapuhe Uudenmaan rintamaveteraanien kirkkopyhän juhlassa 5.5.2016. 

EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3474/?language=fi (Luettu 
2.3.2021)

235 Toivo Martikainen: Merikasarmin iloinen isäntä (Timo Soinin haastattelu). Ulkopolitiikka-lehti 3/2015, (12-21) 19.
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Nato-jäsenyys aiheuttaisi Ruotsissa Ojasen mielestä vain vilkasta keskustelua, mutta ei vielä 

pakottavaa tarvetta liittyä. Ojasen mukaan vastaava epäsymmetria oli nähtävillä myös maiden EU-

ratkaisuissa.236 Toisin sanoen Ruotsissa ei välttämättä nähdäkään Suomea ja Ruotsia ”yhteisenä 

strategisena kokonaisuutena” kuten Suomessa. Suomen vahva turvallisuuspoliittinen rinnastaminen 

Ruotsiin on siis myös identiteettipolitiikkaa, jossa oikeaa turvallisuuspoliittista viiteryhmää haetaan 

mielellään läntisestä naapurista.

Nato-selvityksen arvion mukaan ei ole viime kädessä olemassa ratkaisua Suomen ”erityiseen 

strategiseen dilemmaan”, joka johtuu arvaamattomasta naapurista ja vaatii jatkuvaa hallintaa. 

Alueellinen yhteistyö on riittämätöntä Venäjän turvallisuushaasteeseen vastaamisessa, eikä yhteisen 

eurooppalaisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittymisen varaan voi laskea.237 Selvitys ei 

myöskään ota kantaa siihen, olisiko Nato-jäsenyys oikea ratkaisu turvallisuuspoliittiseen dilemmaan

vastaamiseksi. Selvityksen arvion mukaan Nato-jäsenyys edustaisi perustavanlaatuista poliittista 

suunnanmuutosta, joka muuttaisi täysin Suomen turvallisuuspolitiikan ja erityisesti sen suhteen 

Venäjään. Muutokset sotilaspolitiikan ja -järjestelyjen alalla eivät olisi läheskään yhtä syvällisiä, 

sillä Nato-jäsenyys ei merkitsisi suurta poikkeamaa Suomen pitkäaikaisesta puolustusvalinnasta eli 

asevelvollisuuteen perustuvasta alueellisesta puolustusjärjestelmästä. Muutos olisikin luonteeltaan 

ennen kaikkea geopoliittinen ja strateginen. Sitä ei voisi selvityksen mukaan pitää pelkkänä Suomen

Nato-kumppanuuden asteittaisena laajennuksena, vaan se merkitsisi myös perustavanlaatuista 

muutosta Suomen kansainvälisessä asemassa.238 Selvityksen arviossa liittyminen Nato-jäseneksi 

merkitsisi Suomelle siis pitkäaikaista sitoumusta ja suurstrategian olennaista muutosta, jollaista 

pienen maan on syytä harkita tarkkaan.239

Entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja kritisoi huhtikuussa 2016 julkaisemassaan blogitekstissään 

Nato-selvitystä sen ”suppea-alaisuudesta”. Vaikka Tuomiojan mielestä Venäjän kuvaaminen 

arvaamattomana toimijana, joka on osoittanut voivansa toimia myös kansainvälisistä normeista ja 

laeista piittaamatta, on perusteltua, kertoo selvityksen suppea-alaisuudesta se, ”että mitään 

vastaavaa kuvausta tai analyysia Yhdysvaltain toimista ja tämän maan suhteesta unilateralismiin tai 

mahdollisesta arvaamattomuudesta” ei selvityksessä ole. Tuomiojan näkökulmasta ei lopulta ole 

236 Ojanen, Hanna (2016): Ruotsin ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka. Teoksessa Blombergs, Fred (toim.) 
Suomen turvallisuuspoliittisen ratkaisun lähtökohtia. Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki, 159.

237 Mats Bergquist, Francois Heisbourg, René Nyberg & Teija Tiilikainen: Arvio Suomen mahdollisen Nato-
jäsenyyden vaiktuksista. Ulkoasianministeriön julkaisusarja 2/2016, 5. 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79159/IP1601374_UM_Nato-arvioFI_13371.pdf?
sequence=1&isAllowed=y (Luettu 3.2.2021)

238 Ibid., 61.
239 Ibid., 7.

74

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79159/IP1601374_UM_Nato-arvioFI_13371.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79159/IP1601374_UM_Nato-arvioFI_13371.pdf?sequence=1&isAllowed=y


oleellista, että selvitys ei suosita Nato-jäsenyyttä sen enempää kuin sen ulkopuolella 

pysyttäytymistä, sillä ”siitä riippumatta se olisi ja on otettu vastaan taas yhtenä tilaisuutena horjuttaa

Suomea pois vakaalta linjaltaan, johon kuuluu omasta puolustuskyvystämme huolehtiminen, laaja 

kansainvälinen yhteistyö EU:n jäsenenä ja Nato-kumppanimaana sekä erityisesti kahden 

sotilaallisesti liittoutumattoman maan Suomen ja Ruotsin kahdenvälinen sotilaallinen yhteistyö”. 

Vaikka Tuomiojan mukaan Suomi voi toki suvereenina valtiona harkita sotilaallista liittoutumista, 

jos se sen etujensa mukaiseksi näkee, ei nykyisessä tilanteessa tälle ole kuitenkaan perusteita.240 

Tuomiojan vankka tuki Suomen vakiintuneelle ulko- ja turvallisuuspoliittiselle linjalle näkyi myös 

muissa Tuomiojan blogiteksteissä. Huhtikuussa 2016 julkaisemassaan blogitekstissä Tuomioja 

toteaa, että Suomen ”peruslinjan” kyseenalaistaminen ei palvele Suomen etua eikä Pohjolan ja 

Itämeren alueen vakautta.241 Tuomiojan näkemyksessä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa 

keskeisessä osassa ovatkin jatkuvuus ja ennakoitavuus, joita varsinkin suuressa itäisessä naapurissa 

arvostetaan. Siksi jopa pelkkä puhe Suomen linjan olennaisesta muuttamisesta voi Tuomiojan 

näkökulmasta olla omiaan horjuttamaan luottamusta Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Blombergsin toimittamassa artikkelikokoelmassa julkaistussa kirjoituksessaan myös Pekka Visuri 

on Tuomiojan kanssa samoilla linjoilla. Visurin mielestä turvallisuuspolitiikassa keskeinen arvo on 

juuri jatkuvuus, johon sisältyy myös käsitys ennustettavuudesta. Suomella on Visurin mukaan tästä 

vahvaa näyttöä, sillä sen turvallisuuspoliittinen peruslinja on jatkunut pääpiirtein samana 70 viime 

vuoden ajan. Visurin mukaan hanke koetellun turvallisuuspolitiikan perustan olennaisesta 

muuttamisesta herättäisikin heti spekulaatioita tarkoitusperistä ja synnyttäisi myös kiivaan 

sisäpoliittisen väittelyn. Odotettavissa olisi myös reaktio Venäjältä, joka on tottunut Suomen 

turvallisuuspoliittisen linjan pitävyyteen. Visurin mielestä turvallisuuspoliittisen peruslinjan 

ainekset sopivat edelleen Suomelle myös Euroopan unionin jäsenyyden oloissa, vaikka 

solidaarisuus unionin puitteissa onkin noussut tärkeään rooliin. Visurin näkemyksessä Euroopan 

unioni sekä Ruotsin, Itävallan, Irlannin ja Sveitsin muodostama liittoutumattomien maiden joukko 

ovat Suomen tärkeimmät turvallisuuspoliittiset viiteryhmät. Lisäksi Suomella on myös paljon 

yhteisiä etuja Saksan kanssa, joka toimii Itämeren alueella vakauttavana tekijänä. Visurin mukaan 

Suomen keskeisenä turvallisuuspoliittisena tavoitteena tulisikin olla Itämeren alueen vakauden 

turvaaminen, mikä vaatii aktiivisen ulkopolitiikan ohella myös uskottavan oman puolustuskyvyn 

ylläpitämistä, jotta Suomen kykyä oman alueensa puolustamiseen ei ole syytä epäillä.242

240 Erkki Tuomioja: Nato-selvitys on saatu. Blogiartikkeli. https://tuomioja.org/blogi/2016/04/nato-selvitys-saatu 
(Luettu 5.3.2021)

241 Erkki Tuomioja: Turvallisuuspolitiikan selontekoja odottaessamme. Blogiartikkeli. 
https://tuomioja.org/blogi/2016/04/turvallisuuspolitiikan-selontekoja-odottaessamme/ (Luettu 5.3.2021)

242 Visuri 2016, 480-483.
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Syyskuussa 2015 julkaistussa Ulkopolitiikka-lehden teemanumerossa Jukka Tarkka väittää, että 

Suomen ”peruslinja” voidaan tulkita Venäjällä sekä lännessä jättäytymisenä Venäjän etupiiriin. 

Tarkan näkökulmasta Suomessa oli menetetty kyky reagoida turvallisuusympäristön muutokseen, 

sillä ”käsiämme ei ole sidottu”, kuten kylmän sodan aikana, ”mutta katselemme silti vain 

passiivisesti, mitä ympärillämme tapahtuu”. Tarkan mielestä ainoa looginen ratkaisu, jolla Suomi 

voisi lisätä vastavoimaa suhteessa Venäjään, olisi juuri Nato-jäsenyys. Suomen ”keinottelu Naton 

ulkopuolella” on Tarkan mukaan myös ristiriidassa sotilaallisen perusratkaisumme kanssa, ”sillä 

olemme tieten tahtoen hakeutuneet nojaamaan läntiseen sotilasteknologiaan”. Tarkan mielestä 

asekapasiteettimme pitäminen toimintakykyisenä riippuisi kriisitilanteessa täysin Nato-maista, jotka

ovat ensisijaisesti sitoutuneet auttamaan toisia Nato-maita. Tarkan mukaan Suomen Nato-jäsenyys 

ei muuttaisi Suomen ja Venäjän suhteita, sillä Moskovassa ”ymmärrettiin jo neuvosto-aikana, että 

Suomi on kaikin mahdollisin keinoin sitoutunut länteen, ja kaikki suunnitelmat on tehty sen 

mukaan”. Tarkan mielestä Suomen muodollinen Nato-jäsenyys ei siis ”muuttaisi minkään palikan 

asentoa Venäjän tilannekartalla”. Vaikka ”puheet olisivat hirmuisia”, sopeutuisi Venäjä Tarkan 

mukaan Suomen jäsenyyteen, kuten se on sopeutunut myös Baltian ja Itä-Euroopan maidenkin 

jäsenyyteen.243

Toimittamassaan artikkelikokoelmassa Fred Blombergs on pohtinut kattavasti Suomen mahdollista 

Nato-jäsenyyttä kansainvälisen politiikan tutkimuksen realistisen koulukunnan näkökulmasta. 

Blombergsin mukaan Suomella on realismin näkökulmasta kolme turvallisuuspoliittista 

vaihtoehtoa. Ensimmäinen on liittoutuminen lähialueella olevien muiden pienten valtioiden kanssa 

Venäjän tasapainottamiseksi. Nykytilanteessa ainoaksi liittolaiseksi jäisi Ruotsi, sillä muut ovat jo 

Nato-jäseniä. Suomen ja Ruotsin yhteenlaskettu sotilaallinen voima on kuitenkin liian heikko 

suhteessa Venäjään. Toisena vaihtoehtona on liittoutuminen naapurisuurvallan Venäjän kanssa ja 

Venäjän pyytäminen turvallisuuden takaajaksi. Käytännössä tämä tarkoittaisi kuitenkin Venäjän 

etupiiriin joutumista ja ulkopoliittisen toimintavapauden menettämistä. Tämä ei olisi mahdollista 

varsinkaan nykyisissä EU-jäsenyyden oloissa. Kolmantena vaihtoehtona on hakea turvaa 

kauempana sijaitsevalta suurvallalta, jolla on valtapoliittisia intressejä Itämeren alueella. Euroopan 

suurvalloista Saksa olisi varteenotettavin liittolainen, mutta kahdenvälinen turvallisuussopimus 

nykyisessä tilanteessa on epätodennäköinen. Toisena vaihtoehtona on Yhdysvallat eli Nato-

jäsenyys, joka jää siis realismin näkökulmasta ainoaksi turvallisuuspoliittiseksi vaihtoehdoksi 

nykyiselle sotilaalliselle liittoutumattomuudelle.244

243 Toivo Martikainen: Suomen vaikea päätös (Jukka Tarkan haastattelu). Ulkopolitiikka-lehti 3/2015, (78-79) 78-79.
244 Blombergs 2016b, 286-288.
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Myös realismin eri koulukunnat antavat erilaisia vastauksia Suomen mahdolliseen Nato-

jäsenyyteen. Hegemonisen realismin näkökulmasta Suomen kannattaa liittoutua maailman johtavan 

sotilaallisen hegemonin eli Yhdysvaltojen kanssa, koska se kykenee takaamaan Suomen 

turvallisuuden Venäjää vastaan. Euroopan ulkopuolisena hegemonina se ei myöskään uhkaa 

Suomen turvallisuutta ja itsenäisyyttä. Suomen liittoutuminen Yhdysvaltojen kanssa tarkoittaisi 

luonnollisesti Nato-jäsenyyttä. Hegemonisen realismin näkökulmasta Euroopan vakaus kylmän 

sodan jälkeen on perustunut Yhdysvaltojen hegemoniastrategiaan Euroopassa, mikä on rajoittanut 

Venäjän valtapoliittista toimintavapautta. Siksi Yhdysvaltojen hegemoniapolitiikan vankka 

tukeminen olisi myös Suomen etu.245

Toisaalta voimatasapainokoulukunnan näkökulmasta Suomen Nato-jäsenyys ei välttämättä loisi 

riittävää pelotetta Venäjälle. Vaikka Yhdysvalloilla onkin sotilaallinen kyky puolustaa Suomea, on 

voimatasapainokoulukunnan näkökulmasta eri asia, onko sillä sotilaallisia intressejä. Suurvallat 

noudattavat yhteisiä sopimuksia viime kädessä vain silloin, kun se on niiden omien etujen mukaista.

Koska Yhdysvalloilla ei ole elintärkeitä strategisia intressejä itäisessä Euroopassa, ei myöskään 

voimatasapainokoulukunnan näkökulmasta ole varmaa, että Suomi saisi Yhdysvalloilta sotilaallista 

tukea Venäjää vastaan. Toisaalta olemassa olisi myös ansaan joutumisen riski. Lojaalisuuden 

osoittaminen Yhdysvalloille kansainvälispoliittisissa kriiseissä olisi yksi harvoja keinoja, joilla 

Suomi voisi pienentää hylätyksi tulemisen riskiä. Nato-jäsenyyden myötä Suomesta tulisi siis 

Yhdysvaltojen voimapolitiikan vankka tukija. Samalla Yhdysvaltojen tukeminen Suomelle 

epärelevanteissa kriiseissä ei myöskään takaisi Yhdysvaltojen sotilaallista apua, vaan apu riippuisi 

aina Yhdysvaltojen senhetkisistä geopoliittisista intresseistä. Sen sijaan Venäjälle Suomen alue on 

geopoliittisesti merkittävä, ja se kokisi Suomen Nato-jäsenyyden väistämättä turvallisuusuhkana.246

Vaikka Blombergs myöntääkin, että realismin näkökulmasta Suomen turvallisuuspoliittiseen 

dilemmaan on mahdotonta antaa yksiselitteistä vastausta, asettuu hän johtopäätöksissään enemmän 

sotilaallisen liittoutumattomuuden kannalle. Blombergsin mukaan Venäjän intressit Suomen 

suunnalla ovat pääasiassa puolustuksellisia. Se kokisi Suomen Nato-jäsenyyden geostrategisten 

tekijöiden takia turvallisuusuhkana, ja kun puolustuksellisen suurvallan turvallisuus heikkenee, siitä

saattaa tulla entistä vaarallisempi hyökkäyksellinen suurvalta. Blombergsin mielestä Venäjällä ei ole

tarvetta hyökätä Suomeen puolustuksellisista syistä, ellei siihen Suomen alueelta kohdistu toisten 

suurvaltojen hyökkäyksellistä uhkaa. Blombergsin mukaan sotilaallisella liittoutumattomuudella ja 

245 Ibid., 297-300.
246 Ibid., 300-306.
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alueensa puolustuksesta huolehtimalla Suomi on kyennyt pienentämään Venäjän potentiaalista 

turvallisuusuhkaa. Lisäksi ottamalla turvallisuuspolitiikassaan huomioon Venäjän turvallisuusedut 

saattaa Suomi kyetä myös pysyttäytymään suurvaltojen välisen sodan ulkopuolella. Blombergsin 

mielestä on kyseenalaista, onko Suomella olemassa tällaisessa tilanteessa riittäviä perusteita 

muuttaa turvallisuuspoliittista perusratkaisuaan, varsinkin kun myös Yhdysvaltojen hegemonia 

osaltaan rajoittaa Venäjän toimintavapautta.247

Myös Sipilän hallituksen ulkopoliittiset johtohenkilöt omaksuivat Venäjän toimia tuomitsevan ja 

Euroopan unionin yhtenäisyyttä korostavan linjan reaktioissaan Ukrainan kriisiin. Myös 

länsikriittinen ja Venäjä-dialogia korostava näkökulma korostui etenkin asiantuntijakeskustelussa. 

Sipilän hallituksen ohjelmassa ja retoriikassa Suomi asemoitiin selkeästi osaksi länttä ja 

kansainvälistä yhteisöä. Presidentti Niinistö hahmotteli Suomelle hieman perinteisempää 

ulkopoliittista roolia. Suomen ulkopoliittiseen rooliin liittyvien tulkintojen erot tulivat esiin 

esimerkiksi siinä, miten Suomen roolia ”rauhan ja vakauden rakentajana” tulkittiin. Niinistölle tässä

roolissa korostui etenkin kansallinen painotus, kun Sipilän tulkinta painotti Suomen kansainvälistä 

roolia. Turvallisuuspoliittisen linjan määrittelyssä Sipilän hallitus oli edeltäjäänsä yhtenäisempi ja 

palasi tutulle optiolinjalle suhteessa Natoon. Ulkopoliittisen johdon puheissa oli myös havaittavissa 

aiempaa vahvempi kansainvälisen puolustusyhteistyön painotus. Eräänlainen Suomen 

turvallisuuspoliittisen linjan kiteytys oli presidentti Niinistön muotoilema pilarimalli, jossa 

kansallinen puolustus, läntinen integraatio, Venäjä-suhteet sekä kansainvälinen järjestelmä esitettiin 

toisiaan tukevina osina Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa linjassa.

247 Ibid., 321-322.
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5 Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko ja siihen liittyvä keskustelu 2016

Ulko- ja turvallisuuspoliittisia selontekoja voidaan pitää laajoina ja kokonaisvaltaisina 

tilannekatsauksina, joissa hahmotellaan turvallisuuspoliittista toimintaympäristöä, mutta joissa ei 

kuitenkaan määritellä yksityiskohtaisia toimenpiteitä mahdollisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Niiden pääasiallisena tarkoituksena onkin viestittää Suomen senhetkisen ja tulevan ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan strategisia suuntia sekä kotimaiselle että ulkomaiselle yleisölle. 

Selontekokäytäntö on monivaiheinen, ja sen kautta on pyritty saamaan mahdollisimman laaja 

poliittinen yhteisymmärrys ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan taakse. Selontekojen sisältö onkin 

siksi laajan kompromissin tulosta. Niiden valmisteluun osallistuvat ulkoministeriö, 

puolustushallinto, tasavallan presidentin kanslia, sisäministeriö ja valtioneuvostokin. Prosessi 

tapahtuu kuitenkin valtioneuvoston ohjauksessa, minkä vuoksi hallituspuolueilla on laajasta 

valmistelupohjasta huolimatta suurin vaikutusvalta selontekojen sisältöön.248

Kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll on nähnyt ulko- ja turvallisuuspoliittisilla 

selonteoilla olevan myös identiteettipoliittista merkitystä. Selonteoissa esitetään valtion julkisia 

uhkakuvia. Niiden välityksellä voidaan kertoa sekä suomalaisille että Suomen rajojen ulkopuolelle, 

mitä uhkia Suomi pitää tärkeinä, ja miten niihin aiotaan varautua. Limnéllin mukaan esitettyjen 

uhkakuvien kautta rakennetaan toisaalta myös Suomen sisäistä ja ulkoista identiteettiä, sillä 

selonteot ovat osa Suomen kansallista kertomusta siitä, mikä ”meitä” uhkaa. Virallisten uhkakuvien 

esittämisellä onkin laaja ja vahva viestinnällinen merkitys. Selontekojen kaltaisten virallisten 

asiakirjojen ja strategioiden avulla uhkakuvat halutaan legitimoida, eli niille luodaan laajaa 

poliittista ja yhteiskunnallista hyväksyntää. Samalla oikeutetaan myös uhkien hallintaan ja 

varautumiseen kohdennettavia toimenpiteitä, kuten taloudellisia resursseja tai lainsäädännön 

muutostarpeita. Näin tullaan vahvistaneeksi myös yhteiskunnan turvallisuudentunnetta ja vakautta, 

sillä yhteiseen uhkaan varautuminen yhdistää sekä viranomaisia että kansakuntaa. Limnéllin 

mielestä Suomen julkisilla uhkakuvilla voidaan toisaalta myös ilmentää positiivista tai negatiivista 

identifioitumista ulkoisiin toimijoihin. Koska Suomi pyrkii tavoitteellisesti olemaan länsimaa ja 

länsimaisia arvoja ilmentävä valtio, tulee myös sen virallisissa uhkakuvissa olla yhteneväisyyksiä 

muiden länsimaiden kanssa. Samalla Suomella on uhkakuvissaan toki myös kansalliset 

erityispiirteensä.249

248 Vanhanen, Henri (2016): Selonteot ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa. The Ulkopolitist, 21.6.2016. 
https://ulkopolitist.fi/2016/06/21/vieraskyna-selonteot-ulko-ja-turvallisuuspoliittisessa-keskustelussa/ (Luettu 
10.3.2021)

249 Iloniemi & Limnéll 2018, 26-27.
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Tässä luvussa tarkastellaan, miten Suomen kansainvälistä asemaa määriteltiin vuoden 2016 ulko- ja 

turvallisuuspoliittisessa selonteossa, siitä laaditussa ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä sekä niistä 

käydyissä eduskuntakeskusteluissa. Luvun ensimmäisessä alaluvussa käsitellään ulko- ja 

turvallisuuspoliittinen selontekoprosessi sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ja 

ulkoasianvaliokunnan mietinnön sisältö pääpiirtein. Seuraavissa alaluvuissa käsitellään selonteon ja 

mietinnön sisältöä tarkemmin sekä niistä käytyä eduskuntakeskustelua. On hyvä huomioida, että 

kesäkuussa käydyssä selonteon lähetekeskustelussa käsiteltiin vain ulko- ja turvallisuuspoliittista 

selontekoa, kun taas joulukuussa käydyssä selontekokeskustelussa käsiteltiin sekä selontekoa että 

siitä laadittua ulkoasiainvaliokunnan mietintöä.

5.1 Selontekoprosessin vaiheet

Ulkoministeriö käynnisti lokakuussa 2015 ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon valmistelun 

hallitusohjelman mukaisesti.250 Selonteko valmistui kesäkuussa 2016,251 jolloin myös sen 

parlamentaarinen tarkastelu alkoi lähetekeskustelulla eduskunnassa.252 Lähetekeskustelun jälkeen 

selonteko meni ulkoasiainvaliokunnan käsittelyyn, joka julkaisi marraskuussa selonteosta oman 

mietintönsä.253 Selonteko ja valiokunnan siitä laatima mietintö käsiteltiin tämän jälkeen vielä 

eduskunnan täysistunnossa joulukuussa.254

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko on 32 sivua pitkä ja sisältää viisi lukua: johdannon, vision 

Suomesta vuonna 2025, luonnehdinnan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan päämääristä, 

selostuksen Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta toimintaympäristöstä sekä näkemyksen 

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan painopisteistä ja tavoitteista. Selonteossa pohjoismaisuus ja 

eurooppalaisuus määrittävät Suomen ulkopoliittista identiteettiä. Selonteon mukaan ”Suomi 

vaikuttaa tavoitteellisesti toimintaympäristöönsä osana eurooppalaista ja pohjoismaista yhteisöä”.255

Myös Suomen kansainvälisyys korostuu selonteossa. Selonteon kautta Suomelle muodostuvaa 

250 Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon laadinta käynnistetty. Ulkoasiainministeriö, tiedote 231/2015 22.10.2015. 
https://valtioneuvosto.fi/-/ulko-ja-turvallisuuspoliittisen-selonteon-laadinta-kaynnistetty (Luettu 10.3.2021)

251 Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko. Valtioneuvoston kanslia, tiedote 17.6.2016. 
https://vnk.fi/julkaisu?pubid=12501 (Luettu 10.3.2021)

252 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.6.2016. 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx (Luettu 12.3.2021)

253 Valtiopäivät (2016): Ulkoasiainvaliokunnan mietintö 9/2016 22.11.2016 Valtioneuvoston ulko- ja 
turvallisuuspoliittisesta selonteosta (UaVM 9/2016 vp VNS 6/2016 vp). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/UaVM_9+2016.aspx (Luettu 10.3.2021)

254 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016. 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2016)

255 VNS 6/2016 vp, 8. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/VNS_6+2016.pdf (Luettu 
10.3.2021)
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ulkopoliittista identiteettiä voisi luonnehtia ”aktiiviseksi globaaliksi toimijuudeksi”. Selonteon 

mukaan ”aktiivinen osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön on Suomen etujen mukaista ja 

Suomen globaalin vastuun kantamista”. Selonteon näkemykseen kansainvälisyydestä liittyy 

merkittävänä elementtinä myös kansainvälisen kumppaniverkoston rakentaminen. Selonteon 

mukaan Suomen tulee ”vahvistaa aktiivisesti ja laaja-alaisesti kansainvälistä verkostoitumistaan”.256

Selonteosta laaditussa ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä esitettiin yleisarvio selonteosta, käsiteltiin

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan päämääriä sekä ulko- ja turvallisuuspoliittista 

toimintaympäristöä, ja lopuksi esitettiin valiokunnan myönteinen päätösehdotus selonteon 

hyväksymiseksi. Mietintö sisälsi kuitenkin vasemmistoliiton vastalauseen, jonka mukaan olisi 

”selvemmin tuotava esille Suomen asema sotilaallisesti liittoutumattomana maana, jolla on 

kansallista liikkumatilaa ja harkintaa”.257

5.2 Suomen turvallisuuspoliittinen toimintaympäristö

Ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon maailmankuvaa voi luonnehtia eräänlaiseksi sekoitukseksi

kansainvälisen politiikan tutkimuksen realistista ja liberalistista koulukuntaa. Toisaalta siinä 

korostuu kasvava keskinäisriippuvuus ja globalisaatio, mutta toisaalta myös voimapolitiikan paluu 

ja siitä johtuva epävakaus. Selonteon näkemyksen mukaan voimakas muutos ulko- ja 

turvallisuuspoliittisessa toimintaympäristössä tulee jatkumaan niin Suomen lähialueilla kuin myös 

globaalisti. Valtiot ja muut toimijat ovat entistä tiiviimmin ja moninaisimmin tavoin sekä 

yhteydessä toisiinsa että toisistaan riippuvaisia. Samalla toimintaympäristön viimeaikainen muutos 

on luonut myös uhkia ja epävarmuutta, sillä kansainvälinen turvallisuustilanne on eurooppalaisesta 

näkökulmasta viime vuosien aikana heikentynyt.258

Selonteossa mainitaan avoimesti Venäjä keskeisenä turvallisuusuhkana. Selonteon arvion mukaan 

Venäjän paluu voimapoliittiseen ajatteluun, sen sisäinen kehitys ja sotilaallisen kyvyn kasvu sekä 

sotilaallinen aktivoituminen haastaa eurooppalaisen turvallisuusjärjestelmän perusteet ja luo 

epävakautta myös Suomen toimintaympäristöön. Selonteon mukaan Venäjä on toimillaan ja 

tulkinnoillaan kyseenalaistanut eurooppalaisen turvallisuusjärjestyksen sisällön ja osin horjuttanut 

sitä kymmenen viime vuoden aikana. Keinot turvallisuusjärjestelmän vakauden palauttamiseksi 

256 Ibid., 19.
257 UaVM 9/2016 vp VNS 6/2016 vp. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/UaVM_9+2016.aspx (Luettu 

10.3.2021)
258 VNS 6/2016, 10. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/VNS_6+2016.pdf (Luettu 

10.3.2021)
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nähdään Venäjällä ja lännessä selonteon mukaan eri tavoin. Selonteon näkemyksessä Euroopan ja 

Itämeren alueen turvallisuustilanne on heikentynyt Venäjän vallattua Krimin ja aloitettua Itä-

Ukrainassa konfliktin. Venäjän toimien myötä on syntynyt negatiivinen kierre, minkä vaikutuksesta 

jännite Itämeren alueella on kasvanut ja sotilaallinen toiminta on lisääntynyt.259

Myös Venäjän ja lännen välistä vastakkainasettelua korostetaan selkeästi selonteossa. Selonteon 

arvion mukaan Venäjä harjoittaa suurvaltapolitiikkaa, ei yhteistyöhön pohjautuvaa politiikkaa kuten

länsi. Venäjän johto pyrkii vahvistamaan maansa suurvalta-asemaa ja katsoo kansainvälisiä suhteita 

pääosin geopoliittisen nollasummapelin näkökulmasta. Venäjän näkemyksen mukaan länsi ei ole 

ottanut huomioon sen näkemyksiä ja turvallisuusetuja, vaan on asettunut toimillaan Venäjää 

vastaan. Siksi Venäjä on hylännyt yhteistyöhön perustuvan turvallisuuden ja haastaa avoimesti 

Euroopan turvallisuusjärjestyksen. Se on tuonut julkisesti esiin tavoitteensa etupiirijakoon 

perustuvasta turvallisuusrakenteesta. Lisäksi Venäjä on osoittanut, että sillä on tahtoa ja kykyä 

käyttää sotilaallista voimaa tavoitteidensa edistämiseksi.260

Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnöniemi käsitteli artikkelissaan Aktiivisen 

vakauspolitiikan sisältöä linjaamassa (2017) vuoden 2016 ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon 

Venäjä-kuvaa ja siinä esitettyjä näkemyksiä Suomen ulkopoliittisesta linjasta. Pynnöniemen mukaan

selonteossa Venäjä sekä Suomen idänpolitiikka saavat ”eräänlaisen ikiaikaisen luonteen ja kysymys 

itänaapurin arvaamattomuuden ”hallinnasta” ankkuroidaan keskeiseksi Suomen ulko- ja 

turvallisuuspoliittista linjaa määrittäväksi tekijäksi”. Vaikka Pynnöniemen mukaan selonteon 

Venäjä-analyysi on siltä osin realistinen, että siinä nostetaan esiin Venäjän rooli Itämeren alueen 

heikentyneessä turvallisuustilanteessa, jää vähemmälle huomiolle kuitenkin se, että Venäjän 

ulkopolitiikan toimintatavat ”heijastelevat herkästikin maan sisäistä kehitystä ja hallintajärjestelmän

eli sisteman luonnetta”. Pynnöniemen mielestä Venäjän ulkopolitiikan ja hallintajärjestelmien 

välisten kytkösten huomioiminen Suomen ulkopolitiikkaa luotaavissa tarkasteluissa olisi tärkeää, 

sillä ”se sekä mahdollistaa realistisen Venäjä-näkemyksen Suomen ulkopolitiikan taustalla että 

vapauttaa Venäjän ikiaikaisuuden ansasta auttaen tunnistamaan muutoksen mahdollisuuksia.”261

Selonteosta laaditussa ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä tasapainotettiin hieman suhtautumista 

Venäjään. Samalla siinä myönnettiin, että myös lännellä on ollut osansa vastatoimien kierteessä. 

Vaikka mietinnössä todettiin, että Venäjä on toiminnallaan Ukrainassa rikkonut kansainvälisen 

259 Ibid., 13.
260 Ibid., 15-16.
261 Pynnöniemi 2017, 47-48.
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oikeuden periaatteita sekä niitä Etyjin perusperiaatteita, joita se on itse ollut hyväksymässä, 

myönnettiin siinä samalla, että Venäjän ja lännen suhteiden kiristyminen on pidempiaikainen 

kehityskulku, jossa Venäjän ja lännen välinen epäluottamus on hiljalleen lisääntynyt, ja sotilaalliset 

jännitteet ovat kasvaneet. Valiokunta totesi mietinnössään yhtyvänsä tältä osin parlamentaarisen 

seurantaryhmän arvioon, jonka mukaan Venäjän ja lännen toimista ja vastatoimista on syntynyt 

itseään ruokkiva kierre, jonka vaikutukset tuntuvat myös Itämeren alueella.262

Ulkoministeri Timo Soini tuki selonteossa esitettyä maailmankuvaa puheenvuorossaan joulukuun 

selontekokeskustelussa. Soinin mukaan kaksi maailmankatsomusta ovat viime vuosina törmänneet 

yhteen, kun voimapolitiikan maailma on tullut haastamaan kansainväliseen oikeuteen ja 

sääntöpohjaisuuteen perustuvan maailman. Puheenvuorossaan Soini totesi, että ”olemme suurten 

ulkopoliittisten haasteiden ja epävarmojen aikojen edessä”. Soinin mukaan ”Euroopan piti olla 

rauhan manner ja vakauden ympäröimä” ja ”maailma kulki kohti kehitystä ja parempaa elämää”. 

Nyt tilanne on kuitenkin muuttunut, sillä elämme ”uutta aikaa, jota leimaavat epävakaus, jopa sota, 

inhimillinen hätä ja kansainvälinen sääntöjen haastaminen niin Euroopassa kuin sen 

lähialueillakin”.263 Samankaltaisen näkemyksen esitti myös puolustusvaliokunnan puheenjohtaja 

Ilkka Kanerva (kok.) kesäkuun lähetekeskustelussa. Kanervan mielestä Euroopassa on tätä nykyä 

”kaksi raidetta”, jotka ovat ”voimapolitiikan tie, josta tiedämme, miten se koskettaa pieniäkin 

valtioita” ja ”sopimuksenvarainen, kansainvälisiin sopimuksiin, sitoumuksiin, kansainväliseen 

oikeuteen liittyvä tie, jossa kunnioitetaan pelisääntöjä”.264

Kuten selonteossa, myös siitä käydyissä eduskuntakeskusteluissa puhuttiin avoimesti Venäjän 

roolista eurooppalaisen turvallisuusjärjestelmän horjuttajana. Selonteon esittelypuheenvuorossa 

kesäkuussa Soini myönsi, että ”keskeinen muutos Euroopan turvallisuustilanteessa on kuitenkin 

Venäjän toimeenpanema Krimin laiton valtaus ja toimet Itä-Ukrainassa”. Soinin mukaan Venäjän 

toiminnan seurauksena ”eurooppalaiset arvot ja Euroopan turvallisuusjärjestelmä on haastettu”.265 

Soinin syyttävä sormi osoitti edelleen Venäjän suuntaan myös joulukuun selontekokeskustelussa, 

jossa Soini totesi Venäjän rikkoneen keskeisiä turvallisuusperiaatteita ”anastamalla Krimin ja 

horjuttamalla Ukrainaa”. Soinin mielestä ”tätä ei voida hyväksyä”, sillä ”etupiirien Eurooppa 

262 UaVM 9/2016 vp VNS 6/2016 vp. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/UaVM_9+2016.aspx (Luettu 
10.3.2021)

263 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.51 Ulkoasianministeri Timo Soini). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)

264 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.6.2016 (15.29 Ilkka Kanerva, kok.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx (Luettu 12.3.2021)

265 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.6.2016 (14.02 Ulkoasianministeri Timo Soini). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx (Luettu 12.3.2021)
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kuuluu historiaan”. Soinille oli selvää, että ”Venäjän toiminta on Euroopan jännittyneen 

turvallisuusilmaston aiheuttaja, ja tämä jännite heijastuu myös Itämeren alueelle”.266 Myös 

ulkoasianvaliokunnan varapuheenjohtaja Pertti Salolainen (kok.) oli samoilla linjoilla pitämässään 

kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa. Salolaisen mukaan ”käynnissä on jännityksen kierre, mutta 

on muistettava, että Venäjä on kiistatta aloittanut sen kansainvälisiä sopimuksia rikkovilla 

voimatoimillaan erityisesti Ukrainassa”.267

Euroopan kiristyneeseen turvallisuustilanteeseen nähtiin toisaalta syyllisyyttä myös lännessä. 

Kesäkuun lähetekeskustelussa vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson myönsi, että ”Itämeren

turvallisuusympäristö on Venäjän toimien myötä muuttunut”. Toisaalta Andersson kuitenkin kritisoi 

selontekoa siitä, että siinä ei avoimesti tunnusteta lännen roolia jännitteiden kasvattamisessa. 

Anderssonin mukaan ”toisin kuin tässä selonteossa todetaan, on näiden jännitteiden kasvamiseen 

myötävaikuttanut myös sotilasliitto Naton läsnäolo Itämeren alueella”. Anderssonin mielestä 

”tämäkin on tosiasia, joka pitää olla mahdollista todeta tämänkaltaisessa selonteossa”.268

5.3 Suomen ulkopoliittinen identiteetti ja kansainvälinen rooli

Suomen kansainvälistä roolia hahmoteltiin ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa läntisten 

arvojen kautta, jotka määrittävät myös Suomen ulkopoliittista toimintaa ja tavoitteita. Selonteon 

mukaan Suomi osallistuu Euroopan unionissa aktiivisena, käytännönläheisenä ja ratkaisuhakuisena 

jäsenvaltiona rauhan, turvallisuuden, vaurauden ja oikeusvaltion turvaamiseen Euroopassa. Samalla 

Suomi kantaa globaalia vastuuta itsenäisenä valtiona, kansainvälisten järjestöjen jäsenenä ja 

kansainvälisen yhteisön toimijana. Selonteon näkemyksessä Suomen tulee turvallisuutensa ja 

hyvinvointinsa näkökulmasta tavoitella vakaata kansainvälistä toimintaympäristöä, jossa valtioiden,

yritysten ja ihmisten toimintaa säätelevät kansainvälinen oikeus ja sille rakentuvat yhteisesti sovitut 

säännöt, oikeudet ja velvollisuudet.269 Selonteon mukaan Suomi harjoittaa lisäksi lähialueellaan 

aktiivista vakauspolitiikkaa sotilaallisten uhkien ennaltaehkäisemiseksi, ja edistää näin aktiivisesti 

toimintaympäristönsä turvallisuuspoliittista vakautta.270

266 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.51 Ulkoasianministeri Timo Soini). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)

267 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.17 Pertti Salolainen, kok.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)

268 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.6.2016 (15.41 Li Andersson, vas.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx (Luettu 12.3.2021)

269 VNS 6/2016 vp, 8. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/VNS_6+2016.pdf (Luettu 
10.3.2021)

270 Ibid., 19.
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Selonteon määritelmää Suomen kansainvälisestä roolista voidaan ajatella eräänlaisena 

kompromissina, jossa yhdistyvät kaikki keskeiset tulkinnat Suomen ulkopoliittisesta identiteetistä. 

Se sisältää perinteisen pienvaltiorealismiin ja puolueettomuuspolitiikkaan viittaavan tulkinnan 

Suomesta rauhan ja vakauden rakentajana eli maailmanpolitiikan ”lääkärinä”. Toisaalta siinä 

korostuvat voimakkaasti myös läntisen ulkopoliittisen suuntauksen perusarvot ja niiden edistäminen

sekä globalistisessa suuntauksessa korostuva kansainvälisen oikeuden ja sääntöpohjaisen 

kansainvälisen järjestelmän rakentaminen. Suomen asemoiminen aktiivisen rauhan ja vakauden 

rakentajan rooliin kansainvälisessä yhteisössä onkin toimiva, sillä sen voidaan nähdä yhdistävän 

nämä kilpailevat tulkinnat Suomen ulkopoliittisesta identiteetistä ja kansainvälisestä roolista.

Myös selonteon määritelmä Suomen ulkopoliittisista tavoitteista edustaa kompromissia realistisen 

ja liberalistisen maailmankatsomuksen välillä. Selonteon mukaan Suomen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan keskeisenä tavoitteena on sotilaallisen konfliktin osapuoleksi joutumisen 

välttäminen. Samalla kuitenkin todetaan, että Suomi harjoittaa aktiivista kahdenvälistä ja 

monenkeskistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, edistäen keskinäisriippuvuuksien maailmassa 

kansainvälistä vakautta, rauhaa, demokratiaa, ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja tasa-

arvoa.271 Näkemys arvopohjaisesta ulkopolitiikasta keskinäisriippuvuuksien maailmassa edustaa 

liberalistista maailmankatsomusta, kun taas sotilaallisen konfliktin välttäminen ulkopolitiikan 

ensisijaisena tavoitteena on myönnytys perinteiselle pienvaltiorealistiselle ulkopoliittiselle linjalle.

Suomen identifioiminen osaksi länttä näkyi selonteosta laaditussa ulkoasiainvaliokunnan 

mietinnössä juuri läntisten arvojen korostamisen kautta. Mietinnön mukaan Suomen ulko- ja 

turvallisuuspoliittisella toiminnalla on selkeä arvopohja. Ihmisoikeudet, oikeusvaltioperiaate, 

demokratia, vapaus, suvaitsevaisuus ja tasa-arvo mainitaan mietinnössä suomalaisen yhteiskunnan 

perusarvoina, joita Suomi pyrkii edistämään myös kansainvälisessä toiminnassaan. Mietinnön 

mukaan näistä arvoista vallitsee suomalaisessa yhteiskunnassa laaja yhteisymmärrys, ja ne 

muodostavat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan yli vaalikausien kestävän perustan. Mietinnössä

korostetaankin, että näiden perusarvojen painottaminen on entistä merkittävämpää nykyisessä 

epävakaassa ja epävarmassa kansainvälisessä toimintaympäristössä, jossa niitä kyseenalaistetaan 

monissa sellaisissakin maissa, joiden katsotaan kuuluvan Suomen kanssa samaan demokraattisten 

maiden arvoyhteisöön. Mietinnössään ulkoasiainvaliokunta toteaa, että Suomen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan toimintalinja ei ole tältä osin altis ”suhdannevaihteluille”.272 Mietinnön 

271 Ibid., 9.
272 UaVM 9/2016 vp VNS 6/2016 vp. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/UaVM_9+2016.aspx (Luettu 

10.3.2021)
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näkökulmasta siis läntinen arvopohja on keskeinen Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa 

määrittävä tekijä, joka ei ole altis kansainvälisen toimintaympäristön muutoksille. Suomen 

ulkopoliittinen identiteetti pohjautuu läntisille perusarvoille, joiden kautta rakentuu myös ulko- ja 

turvallisuuspoliittisen linjan jatkuvuus. Suomen läntisen arvopohjan ja identiteetin 

horjumattomuudesta halutaan pitää kiinni, ja sitä on haluttu korostaa, etenkin Ukrainan kriisin 

kaltaisessa epävarmassa kansainvälispoliittisessa tilanteessa.

Myös mietinnön näkemys Suomen ulkopoliittisista tavoitteista on sekoitus erilaisia tulkintoja 

Suomen kansainvälisestä roolista. Mietinnön mukaan toiminta kansainvälisen rauhan ja vakauden 

edistämiseksi on yksi Suomen ulkopoliittisen toimintalinjan peruselementtejä. Ulkoasiainvaliokunta

toteaa mietinnössä myös yhtyvänsä selonteon kirjaukseen, jonka mukaan yhteistyöhön sekä 

kansainvälisen oikeuden ja YK:n perusperiaatteiden kunnioittamiseen perustuva maailma on 

Suomelle tärkeä. Lisäksi valiokunta yhtyy selonteon linjaukseen, jonka mukaan Suomi harjoittaa 

aktiivista vakauspolitiikkaa sotilaallisten uhkien ennaltaehkäisemiseksi.273

Esitellessään selontekoa kesäkuussa ulkoministeri Timo Soini toisti selonteon tulkinnan Suomen 

ulkopoliittisesta viiteryhmästä toteamalla Suomen olevan ”vankka osa pohjoismaista ja 

eurooppalaista yhteisöä”.274 Samoilla linjoilla oli myös Pertti Salolainen joulukuussa pitämässään 

kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa. Salolaisen mukaan ”Suomi on EU:n jäsen, pohjoismaa ja 

erottamaton osa länttä”. Salolaisen näkemyksessä ”tämä on arvoyhteisömme ja viiteryhmämme”.275

Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Matti Vanhanen (kesk.) toisti mietinnössä viitoitettua linjaa 

esitellessään sitä joulukuussa. Vanhasen mukaan ”Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisella 

toiminnalla on selkeä ja kestävä arvopohja, joka muodostaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

yli vaalikausien ulottuvan perustan”. Mietinnön tapaan myös Vanhanen muistutti, että ”Suomen 

toimintalinja ei ole altis suhdannevaihteluille”.276 Omassa puheenvuorossaan ulkoministeri Soini 

totesi, että ”selkeä ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja” ja ”oma näkemys” ovat entistä tärkeämpiä 

epävarmojen aikojen keskellä. Myös Soini määritteli Suomen ulkopoliittista identiteettiä läntisten 

arvojen kautta. Soinin mukaan Suomen linjan ”keskeiset jäsentäjät ovat kansainvälisen oikeuden 

273 Ibid.
274 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.6.2016 (14.02 Ulkoasianministeri Timo Soini). 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx (Luettu 12.3.2021)
275 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.17 Pertti Salolainen, kok.). 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)
276 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (11.54 Matti Vanhanen, kesk.). 
       https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)
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kunnioittaminen ja sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän vahvistaminen”, sillä ”kukaan ei 

rakenna parempaa maailmaa yksin eikä toisista piittaamatta”.277

Hallituksen ulkopoliittiset johtohenkilöt korostivat selonteossa Suomelle määriteltyä roolia 

aktiivisena rauhan ja vakauden rakentajana myös eduskuntakeskusteluissa. Esitellessään selontekoa 

kesäkuussa ulkoministeri Soini totesi, että ”nykyisessä tilanteessa Suomi ei halua eikä voi eristäytyä

omaan kolkkaansa”. Soinin mukaan ”olemme aktiivisia turvallisuuden tuottajia” ja ”haluamme 

ylläpitää ja edistää sääntöpohjaista järjestystä niin lähialueilla kuin globaalisti”.278 Omassa 

puheenvuorssaan myös pääministeri Juha Sipilä oli samoilla linjoilla. Sipilän mukaan ”Suomi ei ole

sivustakatsoja vaan aktiivinen vaikuttaja”. Sipilän mielestä ”on tärkeää, että aktiivisella ulko- ja 

turvallisuuspolitiikalla teemme yhdessä osamme vakaamman, turvallisemman ja 

oikeudenmukaisemman maailman rakentamiseksi.”279 Sekä Soinin että Sipilän puheenvuoroissa 

rakennetaan kuvaa Suomesta kokoaan suurempana maailmanpoliittisena toimijana, jonka ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan ylevänä päämääränä on rauhanomaisemman ja turvallisemman maailman 

rakentaminen.

Toisaalta Suomen vakauspolitiikka myös kyseenalaistettiin eduskuntakeskusteluissa oppositiosta. 

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson totesi, että vilkkaasta eduskuntakeskustelusta 

huolimatta aktiivisen vakauttamispolitiikan merkitys ei korostu riittävästi itse selonteossa. 

Anderssonin mielestä ”nyt tämä tärkeä osa Suomen ulkopolitiikasta jää aika pitkälti ilman 

sisältöä”.280 Joulukuussa Erkki Tuomioja (sd.) toivoi Suomelta ”enemmän myöskin aktiivista 

vaikuttamispyrkimystä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa”. Hänen mielestään ei pitänyt vain 

passiivisesti varautua siihen, mitä maailmassa tapahtuu, vaan myös aktiivisemmin toimia, kuten 

presidentti Niinistö Itämeren alueen lentoturvallisuutta koskeneella aloitteellaan, ja etsiä ”niitä 

kohteita, joissa Suomen kaltaiset maat voivat myönteisesti vaikuttaa”.281 Anderssonin ja Tuomiojan 

kritiikissä piilee ajatus siitä, että Suomen määritteleminen rauhan ja vakauden rakentajaksi on vain 

eräänlainen ulkopoliittinen brändi ilman todellista sisältöä ja tavoitteita.

277 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.51 Ulkoasianministeri Timo Soini). 
       https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)
278 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.6.2016 (14.02 Ulkoasianministeri Timo Soini). 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx (Luettu 12.3.2021)
279 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.6.2016 (15.22 Pääministeri Juha Sipilä).
       https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx (Luettu 12.3.2021)
280 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.6.2016 (15.41 Li Andersson, vas.).
       https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx (Luettu 12.3.2021)
281 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (13.06 Erkki Tuomioja, sd.). 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)
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Esitellessään ulkoasiainvaliokunnan mietintöä joulukuussa Vanhanen yritti osaltaan sovittaa yhteen 

eri näkemyksiä Suomen kansainvälisestä roolista yhdeksi yhtenäiseksi ulkopoliittiseksi linjaksi. 

Vanhasen mukaan ”Suomen kaltainen maa on luonnostaan samaan aikaan sekä kansallinen että 

kansainvälinen”, sillä ”tarvitsemme yhteisiä vahvoja pelisääntöjä pärjätäksemme itse”. Vanhanen 

nosti puheenvuorossaan esiin myös Suomen ulkopoliittisia jakolinjoja ja kansainvälistä asemaa 

hahmottavan kolmijaon pienvaltiorealisteihin, transatlantisteihin ja globalisteihin. Vanhasen 

mukaan ”monet keskustelijat haluavat painottaa yhtä näistä ikään kuin kuvatakseen meidän 

suuntautumistamme”. Vanhasen mielestä Suomen pitäisi kuitenkin ”toimia kaikilla näillä kolmella 

tasolla ja suunnalla”, sillä ”ne eivät ole toisiaan poissulkevia vaan täydentävät toisiaan”.282

Vanhasen näkemyksessä juuri joustavuus ja liikkumavara eri ulkopoliittisten linjojen ja oppien 

välillä voisi olla Suomen vahvuus. Suomi voisi olla ulkopoliittiselta identiteetiltään siis eräänlainen 

pragmaattinen mukautuja, joka reagoi turvallisuusympäristön muutoksiin. Tämänkaltainen tulkinta 

Suomen ulkopoliittisesta identiteetistä ei ole kaukana Suomen perinteisestä pienvaltiorealistisesta 

identiteetistä. Pienvaltiorealismille tyypillinen kansallisen edun painotus näkyy myös siinä, miten 

Vanhaselle kansainvälisen järjestelmän yhteiset pelisäännöt ovat kannatettavia ennen kaikkea siksi, 

että ne palvelevat Suomen etua. Myös Tiina Elovaaran pitämässä perussuomalaisten 

ryhmäpuheenvuorossa pragmaattisuus korostui Suomen ulkopolitiikan pitkän linjan keskeisenä 

elementtinä. Elovaara totesi, että vaikka ”maailmanpolitiikka on kovassa myllerryksessä”, on 

”Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja kuitenkin pysynyt vakaana vaikeissakin tilanteissa”. 

Elovaaran mukaan ”ulkopolitiikkamme on ollut pragmaattista, pitkäjänteistä, ja olemme kyenneet 

sovittamaan yhteen eri näkökulmia”.283

Pragmaattisuus ja mukautuvaisuus ulottuivat Vanhasen näkemyksessä osittain koskemaan myös 

läntisiä arvoja, jotka ovat ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ja ulkoasiainvaliokunnan 

mietinnön mukaan Suomen ulkopoliittisen linjan perusta. Vanhanen totesi, että ”meillä itsellämme 

on hyvin vahvat arvot, jotka jaamme Euroopan unionissa muiden jäsenten kesken”. Vaikka 

Vanhasen mukaan ”haluaisimme, että myös muut maat noudattavat näitä arvoja”, on tosiasia 

kuitenkin se, ”että maailmassa vallitsee tälläkin hetkellä vahvoja arvojen ristiriitoja ja ainainen 

ongelma on se, kuinka paljon ja kuinka syvää yhteistyötä olemme valmiita tekemään toisten maiden

kanssa, jotka eivät jaa kanssamme samoja arvoja”. Suomen pitää olla Vanhasen mielestä tässäkin 

282 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (11.54 Matti Vanhanen, kesk.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)

283 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.12 Tiina Elovaara, ps.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)
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suhteessa joustava, sillä ”joudumme tekemään yhteistyötä ja meidän kannattaa tehdä yhteistyötä ja 

yhteistyöllä pitkäjänteisesti ja kärsivällisesti edistää myös arvojemme leviämistä”. Vanhasen 

mukaan arvoristiriidoista huolimatta ”selkää ei pidä siis kääntää edes demokratian pahiksille”.284 

Toisin sanoen Vanhasen pragmaattisessa näkökulmassa läntiset arvot eivät ole Suomen 

ulkopolitiikan ytimessä, sillä vuoropuhelua ollaan valmiita käymään myös ”demokratian pahisten” 

kanssa. Tämän voidaan nähdä olevan ristiriidassa varsinkin ulkoasiainvaliokunnan mietinnön 

kanssa, jossa Suomen ulkopoliittinen linja ei ole arvojen osalta altis ”suhdannevaihteluille”.

5.4 Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiset kumppanit

Suomen läntisyyttä korostettiin ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa etenkin Suomen ulko- 

ja turvallisuuspoliittisen kumppanuusverkoston määrittelyssä. Eri kumppaneiden korostamisella 

voidaan nähdä olevan myös Suomen omaa kansainvälistä asemaa määrittelevä vaikutus, sillä 

samalla määritellään myös Suomen ulkopoliittista identiteettiä. Läntisen yhteisön sisällä etenkin 

yhteys naapurimaahan Ruotsiin ja muihin pohjoismaihin korostui selonteossa. Selonteon 

näkökulmasta pohjoismaisen yhteistyön merkitys on Suomelle ja sen turvallisuudelle keskeinen. 

Selonteon mukaan etenkin yhteisen arvopohjan ja turvallisuusympäristön jakavat Suomi ja Ruotsi 

hoitavat turvallisuuspolitiikkaansa yhä tiiviimmässä yhteydessä. Samalla selonteossa todetaan, että 

myös ”Viron, Latvian ja Liettuan turvallisuus ja vauraus ovat Suomelle tärkeitä”.285 Suomi ja Ruotsi

ovat siis selonteon näkökulmasta selkeästi osa samaa ulko- ja turvallisuuspoliittista perhettä, kun 

taas Baltian maat eivät ole, vaikka niistä välitetäänkin. Näin Suomea asemoidaan selonteossa 

hienovaraisesti oikeaksi koettuun ulko- ja turvallisuuspoliittiseen viiteryhmään.

Selonteon näkökulmasta Suomen kumppanuuksien joukossa juuri Ruotsilla on ”erityisasema”. 

Ruotsin kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään selonteon mukaan pitkän historian, yhteisten arvojen

ja nykypäivän monipuolisten siteiden sekä pitkälle integroituneiden talouksien pohjalta. Myös ulko-

ja turvallisuuspoliittista yhteistyötä kuvataan laaja-alaiseksi, ja sitä edistetään yhteisten etujen 

pohjalta, ”ilman rajoitteita”. Selonteon mukaan Suomi ja Ruotsi arvioivat turvallisuusympäristöään 

pitkälti samoista lähtökohdista. Siksi myös ulko- ja turvallisuuspoliittisen sekä puolustusyhteistyön 

syventäminen Ruotsin kanssa on Suomen etujen mukaista. Ruotsin kanssa tehtävän 

puolustusyhteistyön tavoitteena on selonteon mukaan Itämeren alueen turvallisuuden sekä Suomen 

284 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (11.54 Matti Vanhanen, kesk.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)

285 VNS 6/2016 vp, 14. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/VNS_6+2016.pdf (Luettu 
10.3.2021)
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ja Ruotsin puolustuksen vahvistaminen. Yhteisellä toiminnalla nostetaan välikohtausten ja 

hyökkäysten kynnystä, mikä myötävaikuttaa alueen vakauden kehittymiseen.286

Selonteossa Ruotsi nähdään Suomen ulkopoliittisessa identiteetissä edelleen eräänlaisena 

”positiivisena toisena”, johon halutaan samaistua. Selonteossa korostetaan Suomen ja Ruotsin 

samankaltaisuutta, kuten yhteistä historiaa ja arvopohjaa, sekä samanlaista geopoliittista asemaa, 

johon liittyy jaettu vastuu ”Itämeren vakauttajina”. Selonteon näkemys on tältä osin lähellä 

perinteistä puolueettomuuspolitiikkaan liittyvää ajatusta ”pohjoismaisesta tasapainosta”, jossa 

Pohjoismaiden turvallisuusedut nähtiin yhteen kietoutuneina. Myös ajoittain esiin noussut ajatus 

Pohjoismaista eräänlaisena globaalisti vaikutusvaltaisena blokkina nousee esiin selonteossa. 

Selonteon mukaan yhdessä toimien pohjoismaat vahvistavat sekä oman alueensa turvallisuutta että 

voimistavat vaikutusvaltaansa kansainvälisissä kysymyksissä. Samalla selonteossa 

mielenkiintoisesti myös mainitaan, että yhdessä toimien ne tiivistävät suhteitaan muun muassa 

Yhdysvaltoihin.287 Suomelle pohjoismaisen yhteistyön syventämisessä on sisäänrakennetusti 

mukana siis myös vahva transatlanttinen ulottuvuus.

Ruotsin ohella Suomen toisena luonnollisena kumppanina selonteossa korostui Euroopan unioni, 

jota kuvaillaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeiseksi toimintakehykseksi ja tärkeäksi 

turvallisuusyhteisöksi. Selonteon mukaan ”maanosan sisäisenä rauhanhankkeena syntynyt unioni 

tukee ulkoisessa toiminnassaan yhteisesti sovittuihin sääntöihin pohjautuvaa kansainvälistä 

järjestystä ja globaalihallintaa”.288 EU esitetään selonteossa siis positiivisena globaalina toimijana, 

jonka arvopohja ja tavoitteet ovat yhteneväiset Suomen ulkopoliittisen identiteetin ja tavoitteiden 

kanssa. Siksi se on Suomelle perustellusti myös luonteva turvallisuuspoliittinen kumppani. 

Selonteossa pyritäänkin esittämään EU uskottavana turvallisuusyhteisönä, johon sisältyy ajatus 

Lissabonin sopimuksen keskinäisen avunannon lausekkeen velvoittavuudesta. EU:n 

turvallisuuspoliittisen roolin korostamisen on usein nähty olevan erityisen merkittävää Naton 

turvatakuiden ulkopuolella olevalle Suomelle. Selonteon mukaan ulko- ja turvallisuuspoliittisen 

toimintaympäristönsä nykyisessä tilassa ja sen kehityspotentiaalin valossa Suomella ei ole 

”mahdollisuutta eikä halua eristäytyä”. Siksi Suomi ei voisi olla ulkopuolinen, jos sen lähialueilla 

tai muualla Euroopassa turvallisuus olisi uhattuna.289

286 Ibid., 23.
287 Ibid., 23.
288 Ibid., 14.
289 Ibid., 19.
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Venäjää ei esitetä selonteossa Suomen kumppanina, vaan naapurina, jonka kanssa käydään 

keskustelua ja ylläpidetään toimivia suhteita. Selonteon näkemyksen mukaan Venäjä-suhteissaan 

Suomi rakentaa yhteistyötä ja ylläpitää vuoropuhelua kansainvälisestä tilanteesta, Itämeren alueen 

kysymyksistä ja kahdenvälisistä asioista. Samalla kuitenkin painotetaan Suomen sitoutumista EU:n 

yhteisiin Venäjä-linjauksiin, jotka ovat selonteon mukaan Suomen toiminnan perusta. Selonteon 

arviossa EU:n ja Venäjän yhteistyön paraneminen vahvistaisi koko Euroopan turvallisuutta ja 

taloutta. Siksi Venäjän eristäytyminen ei ole kenenkään etu. Yhteistyön paranemisen edellytyksenä 

kuitenkin on, että Venäjä noudattaa kansainvälistä oikeutta ja muita kansainvälisiä sitoumuksiaan. 

Etenkin Minskin sopimuksen toimeenpano nähdään selonteossa välttämättömänä EU-Venäjä-

suhteiden paranemiselle. Suomen näkökulmasta Venäjää kuvaillaan selonteossa naapuriksi, jonka 

demokraattinen kehitys ja vakaus on Suomelle tärkeää. Siksi Suomen luontevana tavoitteena 

tulisikin olla vakaiden ja toimivien suhteiden ylläpitäminen Venäjän kanssa. Selonteon näkemyksen 

mukaan muuttuneessa toimintaympäristössä Suomen on kyettävä kuitenkin arvioimaan Venäjän 

kehitystä tarkoin, mikä edellyttää myös Venäjä-tuntemuksen monipuolistamista ja syventämistä.290

Selonteon näkemys Suomen ja Venäjän suhteista on osaltaan eräänlainen kompromissi Suomen 

ulkopolitiikan keskeisten koulukuntien välillä. Toisaalta Venäjä-suhteissa korostuu euroatlantismi, 

eli tiukka yhteistoiminta EU:n kanssa ja Venäjän sanktioiminen, sekä globalismi, eli Venäjän 

ohjaaminen kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten sitoumusten noudattamisen tielle. Lisäksi 

korostuu myös perinteinen pienvaltiorealistinen näkemys Venäjästä Suomen naapurina, jonka 

kanssa on käytävä dialogia ja ylläpidettävä vakaita ja toimivia suhteita. Toisaalta Venäjä-suhteiden 

merkitystä perustellaan myös sillä, että Venäjä-tuntemustaan kehittämällä Suomi voisi saada lisää 

vaikutusvaltaa kansainvälisessä yhteisössä, jossa se haluaa olla aktiivinen toimija. Läheiset Venäjä-

suhteet voisivat olla Suomelle siis eräänlainen valttikortti ja osa sen ulkopoliittista brändiä.

Nato nähdään selonteossa kumppanin roolissa ja Itämeren alueen vakauttajana suhteessa Venäjään. 

Selonteon näkemyksen mukaan Nato on keskeinen transatlanttista ja eurooppalaista turvallisuutta 

edistävä toimija. Suomen Nato-suhdetta kuvaillaan laajaksi ja kehittyväksi kumppanuudeksi.291 

Selonteossa arvioidaan, että Naton toiminnassa pelotteen ja yhteisen puolustuksen vahvistaminen 

on noussut keskeiseksi. Vastauksena heikentyneeseen turvallisuustilanteeseen Nato pyrkii omalla 

toiminnallaan vakauttamaan Itämeren aluetta varautuen samalla sotilaallisen kriisin puhkeamiseen. 

Selonteon näkemyksessä ”Naton läsnäolo ja toiminta vakauttavat alueen turvallisuustilannetta”, kun

290 Ibid., 24.
291 Ibid., 25.
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taas Venäjä ”puolestaan väittää Naton toimien ylläpitävän jännitteitä”. Baltian maiden ja 

liittokunnan muiden itäisten jäsenmaiden puolustuskyvyn vahvistaminen ja puolustuksen tukeminen

on saanut Natossa suuremman painoarvon. Tämä vaikuttaa selonteon mukaan myös Suomen ja 

Ruotsin Nato-kumppanuuksien kehittymiseen. Selonteon arvion mukaan turvallisuusympäristön 

muutosten myötä transatlanttinen ja Naton kanssa tehtävä yhteistyö, kuten myös pohjoismainen 

yhteydenpito ja yhteistyö erityisesti Suomen ja Ruotsin välillä tulevat tiivistymään.292

Suomen transatlanttista yhteyttä korostetaan selonteossa myös mainitsemalla Yhdysvallat erikseen 

yhtenä Suomen merkittävimmistä kumppaneista ja painottamalla sen kanssa tehtävää kahdenvälistä 

puolustusyhteistyötä. Selonteon mukaan Yhdysvallat on Suomelle ”tärkeä kumppani”, jolla on 

keskeinen merkitys niin Suomen kannalta merkittävissä globaaleissa ja alueellisissa kysymyksissä 

kuin myös kahdenvälisesti. Selonteon näkemyksen mukaan Yhdysvaltojen sitoutuminen Natoon ja 

sotilaallinen panostus Eurooppaan on jatkossakin olennaista Suomen turvallisuuden kannalta. 

Lisäksi Yhdysvaltain kanssa sekä kahdenvälisesti että Naton välityksellä harjoitettu yhteistyö on 

tarpeen Suomen kansallisen puolustuskyvyn kehittämisen kannalta. Selonteon mukaan Suomi 

haluaa tiivistää turvallisuuspoliittista ja puolustusyhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa tavoitteenaan 

vahvistaa kansallista puolustuskykyä kehittämällä erityisesti yhteistoimintakykyä, 

materiaaliyhteistyötä sekä koulutus- ja harjoitusyhteistyötä.293

Toteuttaakseen selonteossa määriteltyjä ulkopoliittisia tavoitteitaan, kuten rooliaan rauhan ja 

vakauden rakentajana, on Suomen oltava selonteon näkökulmasta myös aktiivinen globaali 

verkostoituja. Käytännössä tällä tarkoitetaan edellä esiteltyjen kansainvälisten kumppanuuksien 

syventämistä. Selonteon näkemyksessä kumppanuuksien syventämiseen sisältyy kuitenkin myös 

ajatus puolustuspoliittisen yhteistyön kehittämisestä. Näin Suomelle selonteossa hahmottuvan 

ulkopoliittisen identiteetin eli ”aktiivisen globaalin toimijuuden” kautta määritellään ja perustellaan 

myös Suomen turvallisuuspoliittista toimintaa ja tavoitteita. Puolustuspoliittisen 

kumppaniverkoston rakentaminen ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön syventäminen kumppaneiden 

kanssa on selonteon näkökulmasta luonteva osa Suomen globaalia toimijuutta ja kansainväliseen 

yhteistyöhön osallistumista. 

Myös selonteosta laaditussa ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä korostuu sama näkökulma. 

Monenkeskisen yhteistyön edistäminen mainitaan mietinnössä yhtenä Suomen ulko- ja 

292 Ibid., 14-15.
293 Ibid., 24.
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turvallisuuspoliittisen toimintalinjan peruselementeistä. Mietinnön mukaan vallitsevassa 

turvallisuustilanteessa eri toimijoiden kanssa käytävän vuoropuhelun, kansainvälisen yhteistyön ja 

poikkeusoloihin varautumisen merkitys korostuu”.294 Etenkin mietinnön viittaus ”vallitsevaan 

turvallisuustilanteeseen” tekee selväksi, että kumppanuuksien syventämiseen sisältyy myös ajatus 

puolustuspoliittisen yhteistyön syventämisestä.

Esittelypuheenvuorossaan kesäkuun lähetekeskustelussa ulkoministeri Timo Soini painotti 

kansainvälisen yhteistyön merkitystä. Soinin mielestä selonteon perusviesti on, että 

”turvallisuusympäristömme on muuttunut, ja Suomen on tiivistettävä kansainvälistä yhteistyötä 

kumppaneidemme kanssa”. Soinin mukaan hallituksen kantavana turvallisuuspoliittisena ajatuksena

”on yhteistyön syventäminen”, sillä ”eristäytyä emme halua emmekä voi”.295 Samoilla linjoilla oli 

joulukuussa perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitänyt Tiina Elovaara, jolle selonteon 

pääsanoma onkin, ”että kansainvälinen turvallisuuspoliittinen yhteistyö on Suomen edun mukaista 

politiikkaa”, ja ”tähän ulkoasiainvaliokunnan mietintö yhtyy”.296 Elovaara myönsi, että ”Suomen 

ulkopolitiikan viimeaikainen kehityskulku on ollut läntisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen 

yhteistyön syventäminen”. Elovaaran mukaan Yhdysvaltojen ja Britannian kanssa solmitut 

puolustusyhteistyön aiesopimukset, neuvotteluissa oleva aiesopimus Saksan kanssa, Pohjoismaiden 

solidaarisuusjulistus sekä EU:n avunanto- ja vastuulausekkeet osoittavat kaikki Suomen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan viimeaikaista suuntaa. Elovaara huomauttikin, että eräässä 

puolustusvaliokunnan mietintöön annetussa lausunnossa todetaan, että ”EU-jäsenyyden 

toteutumisen jälkeen Suomi on ollut poliittisesti liittoutunut maa”.297 Elovaaran näkemyksessä 

Suomi on siis jo EU-jäsenyyden myötä liittoutunut poliittisesti osaksi länttä, jonka viimeaikainen 

turvallisuuspoliittinen kehitys myös vahvistaa. Omassa puheenvuorossaan ulkoministeri Soini 

totesikin, että ”selonteon keskeiset linjaukset koskevat Suomen kumppanuuksia”. Soinin mukaan 

”painotamme erityisesti syvenevää yhteistyötä Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa sekä vahvistuvaa 

kumppanuutta Naton kanssa”, sillä ”nämä ovat tärkeitä kumppaneita siinä läntisessä yhteisössä, 

johon kuulumme”.298

294 UaVM 9/2016 vp VNS 6/2016 vp. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/UaVM_9+2016.aspx (Luettu 
10.3.2021)

295 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.6.2016 (14.02 Ulkoasianministeri Timo Soini). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx (Luettu 12.3.2021)

296 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.12 Tiina Elovaara, ps.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)

297 Ibid.
298 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.51 Ulkoasianministeri Timo Soini). 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)
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Ruotsin positiivisesta merkityksestä Suomen ulkopoliittisessa identiteetissä kertoo myös se, kuinka 

selonteon näkemys Ruotsista Suomelle erityisenä kumppanina oli eduskuntakeskusteluissa 

harvinainen yhdistävä tekijä yli puoluerajojen. Ruotsin kanssa tehtävälle yhteistyölle näytettiinkin 

vihreää valoa koko opposition piiristä. Kesäkuussa pitämässään sosiaalidemokraattien 

ryhmäpuheenvuorossa Erkki Tuomioja totesi puolueensa yhtyvän ”täysimääräisesti siihen selonteon

toteamukseen, että Suomen kahdenvälisessä yhteistyössä Ruotsilla on erityisasema”.299 Samoilla 

linjoilla oli vihreiden ryhmäpuheenvuoron pitänyt Krista Mikkonen, joka totesi myös oman 

puolueensa kannattavan ”Suomen ja Ruotsin entistä tiiviimpää yhteistyötä”.300 Joulukuussa 

vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron pitänyt Paavo Arhinmäki totesi, että ”puolustusyhteistyössä 

Suomelle luontevin yhteistyön suunta on Ruotsi ja muut pohjoismaat” ja ”tällä on myös 

kansalaisten tuki, toisin kuin Nato-jäsenyydellä”.301 Myös ruotsalainen kansanpuolue suhtautui 

luonnollisesti positiivisesti pohjoismaiseen yhteistyöhön. Puolueen eduskutaryhmän puheenjohtaja 

Stefan Wallin totesi pitämässään ryhmäpuheenvuorossa, että ”muut pohjoismaat ovat edelleen 

Suomelle myös turvallisuuspoliittisessa mielessä vahva ja luonnollinen viiteryhmä”.302 

Kristillisdemokraattien ryhmäpuheenvuoron pitänyt Antero Laukkanen totesi, että ”pohjoismaat, 

etenkin Ruotsi, ovat meille tärkeitä kumppaneita”.303 Eduskuntakeskusteluissa nähtiin positiivisessa 

valossa myös selonteossa esitetty ajatus Suomen ja Ruotsin jaetusta roolista Itämeren ja 

lähialueensa vakauttajina. Kesäkuun lähetekeskustelussa pitämässään keskustan 

ryhmäpuheenvuorossa puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matti Vanhanen muistutti, että 

”yhdessä Ruotsin kanssa olemme toimineet samankaltaisilla politiikkavalinnoilla keskeisenä 

tekijänä Pohjolan ja Itämeren vakaudelle”.304 Erkki Tuomioja totesi joulukuussa pitämässään 

sosiaalidemokraattien ryhmäpuheenvuorossa, että Suomen ja Ruotsin liittoutumattomuus ”palvelee 

hyvin vakautta Itämeren piirissä”.305

Ruotsin kanssa tehtävän puolustuspoliittisen yhteistyön laajuus aiheutti eduskuntakeskusteluissa 

myös ristiriitaa ja jakoi puoluekenttää oikeisto-vasemmisto-akselilla. Porvarihallituksen sisällä 

299 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.6.2016 (14.40 Erkki Tuomioja, sd.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx (Luettu 12.3.2021)

300 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.6.2016 (14.48 Krista Mikkonen, vihr.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx (Luettu 12.3.2021)

301 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.34 Paavo Arhinmäki, vas.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)

302 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.40 Stefan Wallin, r.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)

303 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.46 Antero Laukkanen, kd.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)

304 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.6.2016 (14.17 Matti Vanhanen, kesk.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx (Luettu 12.3.2021)

305 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.23 Erkki Tuomioja, sd.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)
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yhteistyössä oltiin valmiita menemään yhä pidemmälle. Tämä näkyi selkeästi myös selonteon 

linjauksessa, jossa turvallisuuspoliittista yhteistyötä Ruotsin kanssa haluttiin tehdä ”ilman 

rajoitteita”. Esitellessään selontekoa kesäkuussa ulkoministeri Soini totesi, että ”yhteistyötä tehdään

hyvin konkreettisella tasolla eikä sille ole määritelty yksittäistä päätepistettä”. Soinin mukaan 

Ruotsin kanssa tehtävä yhteistyö ”ei perustu mihinkään kokonaisvaltaiseen sopimukseen, vaan 

poliittiseen harkintaan”. Yhteistyön tavoitteet taas perustuvat yhteisiin intresseihin, joita Soinin 

mukaan on tällä hetkellä ”lukuisia”.306 Pertti Salolainen oli joulukuussa pitämässään kokoomuksen 

ryhmäpuheenvuorossa hallituskumppaninsa kanssa samoilla linjoilla. Salolaisen mukaan ”viime 

vuosina on otettu isoja askelia puolustuspoliittisessa yhteistyössä Ruotsin kanssa”, eikä ”tälle 

junalle ole syytä asettaa ennakkoon pääteasemaa”.307 Opposition piiristä myös ruotsalainen 

kansanpuolue asettui tiiviimmän puolustuspoliittisen yhteistyön kannalle. Stefan Wallin totesi 

puolueen ryhmäpuheenvuorossa, että ”kahdenvälisesti Ruotsin kanssa yhteistyömahdollisuuksia ei 

ole läheskään käytetty loppuun”, sillä ”puolustusvoimiemme yhteensopivuus on jo nykyisellään 

suuri, mikä osittain johtuu pitkälle kehittyneestä kumppanuusyhteistyöstä Naton puitteissa”.308 

Kristillisdemokraatit asettui varovasti yhteistyön syventämisen kannalle omassa 

ryhmäpuheenvuorossaan, jonka pitänyt Antero Laukkanen totesi, että Ruotsin kanssa tehtävää 

”nykyistä hyvää puolustusyhteistyötä tulee jatkaa ja syventää niiltä osin kuin se on järkevää ja 

mahdollista”.309

Sotilaallista liittoutumattomuutta kannattavat vasemmistopuolueet vierastivat ajatusta siitä, että 

Ruotsin kanssa tehtävä puolustusyhteistyö etenisi aina sotilasliittoon asti. Joulukuussa pitämässään 

sosiaalidemokraattien ryhmäpuheenvuorossa Erkki Tuomioja jätti mahdolliselle puolustusliitolle 

kuitenkin oven raolleen todetessaan, että tiivistyvä puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa ”ei tähtää 

kahdenväliseen puolustusliittoon, vaikka sitäkään ei tule tulevaisuudessa sulkea pois”.310 

Kriittisimmin mahdolliseen sotilasliittoon suhtautui vasemmistoliitto, jonka ryhmäpuheenvuoron 

pitänyt Paavo Arhinmäki totesi, että ”sotilasliittoa Ruotsin kanssa ei kannata kuitenkaan haikailla, 

eikä sille ole myöskään Ruotsissa minkäänlaista kannatusta”.311 Omassa puheenvuorossaan Markus 

306 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.6.2016 (14.02 Ulkoasianministeri Timo Soini). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx (Luettu 12.3.2021)

307 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.17 Pertti Salolainen, kok.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)

308 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.40 Stefan Wallin, r.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)

309 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.46 Antero Laukkanen, kd.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)

310 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.23 Erkki Tuomioja, sd.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)

311 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.34 Paavo Arhinmäki, vas.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)
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Mustajärvi (vas.) lisäsi, että ”vasemmistoliitto ei hyväksy sotilaallista liittoutumista Naton, eikä 

myöskään Ruotsin kanssa”. Mustajärven mielestä ”Suomen ja Ruotsin on syytä katsoa kaikki 

luontevat yhteistyömahdollisuudet ulko-, turvallisuus-, ja puolustuspolitiikkaan liittyen”. Varsinkin 

materiaali- ja harjoitusyhteistyölle on Mustajärven mukaan ”luonteva pohja mukaan lukien 

korvaavat hävittäjähankinnat”. Vaikka Mustajärven mielestä olikin hyvä, että ”Suomi ja Ruotsi 

pysyvät ajan tasalla toistensa ulko- ja turvallisuuspoliittisista ratkaisuista”, ei sen kuitenkaan tulisi 

tarkoittaa sitä, ”että maiden ratkaisujen tulisi olla samansisältöisiä esimerkiksi sotilaallisen 

liittoutumisen suhteen”.312

Esittelypuheenvuorossaan kesäkuun lähetekeskustelussa ulkoministeri Soini korosti EU:n 

merkitystä turvallisuusyhteisönä, ja Suomen sitoutumista keskinäisen avunannon lausekkeeseen. 

Soinin mukaan ”Suomen linja on jo pitkään ollut, että meidän näkökulmastamme EU:n 

keskinäisellä avunantolausekkeella on vahva turvallisuuspoliittinen merkitys”. Soinin tulkinnan 

mukaan ”lauseke edellyttää jäsenmailta valmiutta konkreettiseen avun antamiseen” eikä myöskään 

Suomi ”ole ulkopuolinen tai puolueeton avunannon tai velvollisuuksien suhteen”. Soini muistutti, 

että Suomi tekee myös käytännön toimia avunantovelvollisuutensa täyttämiseksi, sillä se on luonut 

”valmiudet EU:n keskinäisen avunannon lausekkeen mukaisten velvoitteiden täyttöön panoon ja 

kansainvälisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen”. Samalla Soini painotti, että ”Suomi tukee 

EU:n lujittamista jäsenvaltioiden yhteistyölle rakentuvana turvallisuusyhteisönä”, johon kuuluu 

”niin sisäisestä kuin ulkoisesta turvallisuudesta huolehtiminen muun muassa hybridivaikuttamisen 

tunnistamiseksi ja sen torjumiseksi”.313 EU:n merkitystä korosti myös Stefan Wallin, joka totesi 

ruotsalaisen kansanpuolueen ryhmäpuheenvuorossa, että ”on erityisen tärkeää näinä aikoina, kun 

brexit-äänestys odottaa nurkan takana, että EU-yhteistyö muodostaa turvallisuuspolitiikkamme 

perustan”.314 Euroopan unionin puitteissa tehtävä puolustusyhteistyö nousi esiin myös joulukuun 

selontekokeskustelussa. Pertti Salolainen mainitsi pitämässään kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa

komission tehneen ”aloitteen puolustusyhteistyön lisäämiseksi EU:n jäsenmaiden kesken erityisesti 

tutkimuksessa ja puolustushankinnoissa”. Salolaisen mukaan ”puolustusyhteistyön lisääminen 

EU:ssa on Suomen pitkän linjan etujen mukaista”.315 Myös ulkoministeri Soini totesi, että 

”Euroopan unioni on Suomelle olennainen turvallisuusyhteisö” ja ”sen toimintakyvyn 

312 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (15.10 Markus Mustajärvi, vas.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)

313 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.6.2016 (14.02 Ulkoasianministeri Timo Soini).
      https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx (Luettu 12.3.2021)
314 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.6.2016 (15.02 Stefan Wallin r.). 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx (Luettu 12.3.2021)
315 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.17 Pertti Salolainen kok.). 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)
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vahvistaminen on tärkeää”. Soinin mukaan ”Euroopan unioni onkin päättäväisesti lähtenyt 

kehittämään turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaansa” ja ”tässä kehityksessä haluamme olla 

mukana”. Soinin mielestä ”on järkevää ja kohtuullista, että Eurooppa kantaa suuremman vastuun 

omasta turvallisuudestaan ja pyrkii vakauttamaan lähialueitaan” ja ”tämä työ ja valmiuksien 

rakentaminen on hyvässä vauhdissa”.316

Tasapainoilu Venäjän kanssa näkyi selonteosta käydyissä eduskuntakeskusteluissa ja varsinkin 

joulukuun selontekokeskustelussa. Pragmaattinen suhtautuminen Venäjään oli puheenvuoroja 

yhdistävä tekijä yli puoluerajojen. Perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron pitänyt Tiina Elovaara 

totesi, että ”idänsuhteiden merkityksellisyys ei ole poistunut, sen vuoksi dialogi ja eri 

yhteistyömahdollisuuksien kehittäminen Venäjän kanssa jatkuvat”.317 Jopa länsimielistä 

ulkopolitiikkaa kannattavan kokoomuksen piirissä tunnustettiin tosiasiat. Kokoomuksen 

ryhmäpuheenvuoron pitänyt Pertti Salolainen myönsi, että Venäjä tulee aina olemaan osa Suomen 

ulkopolitiikkaa, sillä ”Venäjä oli, on ja tulee aina olemaan Suomen naapuri” ja ”naapurin kanssa on 

oltava hyvät, toimivat naapuruussuhteet”. Salolainen kuitenkin muistutti, että ”suhteiden 

ylläpitäminen ei kuitenkaan tarkoita eikä edellytä sitä, että suomalaisessa keskustelussa 

pidättäydytään rehellisistä arvioista niin suhteessa Venäjään kuin maailmaan laajemminkin”.318 

Myös Paavo Arhinmäen pitämä vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoro oli sekoitus Venäjän 

tuomitsemista, mutta myös hyvien naapuruussuhteiden korostamista. Arhinmäen mukaan ”Venäjä 

rikkoi kansainvälistä oikeutta liittämällä Krimin itseensä ja kiihdyttämällä sotatoimia Ukrainassa”. 

Tästä huolimatta on ”keskusteluyhteyden säilyttäminen naapuriin kuitenkin järkevää ja 

välttämätöntä”, sillä ”vaikka se näyttäisi kaukaiselta, on Suomen etu saada Venäjä lopulta takaisin 

mukaan normaaliin eurooppalaiseen kanssakäymiseen”.319 Ulkoministeri Soini oli samoilla linjoilla.

Soinin mielestä Venäjä tulee olemaan ”Suomelle aina merkittävä ulko- ja turvallisuuspoliittinen 

kysymys”, sillä ”moneen asiaan voimme vaikuttaa, mutta emme maantieteeseen”. Hyvät suhteet 

Venäjään ovat Suomelle Soinin mukaan siksi ”luonteva tavoite”. Samalla on kuitenkin ”olennaista 

pitää kiinni niistä keskeisistä periaatteista, joille eurooppalainen turvallisuusjärjestelmä on 

rakennettu”.320

316 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.51 Ulkoasianministeri Timo Soini). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)

317 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.12 Tiina Elovaara, ps.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)

318 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.17 Pertti Salolainen kok.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)

319 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.34 Paavo Arhinmäki, vas.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)

320 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.51 Ulkoasianministeri Timo Soini). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)
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5.5 Suomen turvallisuuspoliittinen ratkaisu

Ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa ulko- ja turvallisuuspolitiikan eri painopisteet esitetään

toisiaan täydentävinä, ei toisensa poissulkevina. Kansallinen puolustus ja kansainvälinen 

puolustusyhteistyö esitetään yhteen kietoutuneina ja toisiaan tukevina elementteinä ulko- ja 

turvallisuuspolitiikassa. Selonteon näkemyksen mukaan Suomi harjoittaa aktiivista 

vakauspolitiikkaa eli pyrkii ennaltaehkäisemään demokratian ja sääntöpohjaisen järjestyksen 

loukkaukset sekä sotilaalliset uhat ulko- ja turvallisuuspolitiikalla ja kattavalla yhteistyöllä. 

Aseellisen hyökkäyksen torjumiseksi Suomi ylläpitää turvallisuusympäristöön suhteutettua 

kansallista puolustuskykyä ja jatkaa puolustusyhteistyötä. Selonteon näkemyksen mukaan 

turvallisuusympäristön asettamiin vaatimuksiin varautuminen ja Suomen lähialueen turvallisuuden 

vahvistaminen edellyttävät yhteistyön syventämistä ja aktiivista eri toimijoihin vaikuttamista. 

Normaaliolojen tiiviillä yhteistyöllä luodaan puitteet myös poikkeusolojen yhteistyölle.321

Suomen suhde sotilasliitto Natoon määritellään selonteossa tutun kaksijakoisesti. Selonteon mukaan

Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka kuitenkin pitää yllä sotilaallisen liittoutumisen 

mahdollisuutta.322 Siksi selonteon mukaan Suomelle on tärkeää Naton avoimien ovien politiikan 

jatkuminen, eli jäsenyyden säilyminen avoinna kaikille Euroopan valtioille, joilla on kyky ja 

edellytykset edistää Naton perussopimuksen tavoitteita. Suomen ja Naton kumppanuudesta 

puhuttaessa muistutetaan, että kumppanuusyhteistyö ei sisällä viidennen artiklan mukaisia 

turvatakuita tai velvoitteita. Samalla todetaan, että tiiviin yhteistyön kautta saavutettu 

yhteensopivuus osaltaan varmistaa, että mahdolliselle sotilaalliselle liittoutumiselle ei muodostu 

käytännön esteitä. Selonteossa myös myönnetään, että Nato-jäsenyyden hakeminen olisi 

perustavanlaatuinen ja kauaskantoinen päätös Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Se vaatisi 

laaja-alaista keskustelua ja huolellista harkintaa.323

Myös ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä yritettiin tasapainottaa erilaisia näkemyksiä Suomen 

turvallisuuspoliittisesta roolista. Voidaan kuitenkin nähdä, että mietinnössä painottuu hieman 

selontekoa enemmän perinteinen pienvaltiorealistinen tulkinta Suomen kansainvälisestä asemasta. 

Mietinnön mukaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä päämääränä on välttää 

joutumista sotilaallisen konfliktin osapuoleksi. Tähän hyvin pienvaltiorealistiseen ydintavoitteeseen

321 VNS 6/2016 vp, 19-20. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/VNS_6+2016.pdf (Luettu 
10.3.2021)

322 Ibid., 19.
323 Ibid., 25-26.
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pyritään mietinnön näkemyksessä jo selonteossa määritellyllä reseptillä eli ylläpitämällä kansallisen

puolustuksen uskottavuutta ja jatkamalla monipuolisen turvallisuuspoliittisen yhteistyöverkoston 

kehittämistä. Suomi määritellään mietinnössä sotilasliittoon kuulumattomaksi maaksi, joka 

harjoittaa ”käytännönläheistä kumppanuutta” Naton kanssa ja ylläpitää edelleen mahdollisuutta 

hakea Nato-jäsenyyttä. Toisaalta mietinnössä kuitenkin mainitaan, että Suomi ei salli alueensa 

käyttämistä vihamielisiin tarkoituksiin muita valtioita vastaan. Mietinnön mukaan mahdollinen 

konflikti lähiympäristössämme vaikuttaisi suoraan Suomen turvallisuuteen, ja Suomen tulee toimia 

niin, ettei se mahdollisen sotilaallisen konfliktin sattuessa joutuisi itse sotatoimien kohteeksi.

Lisäksi Suomen tulee harjoittaa aktiivista vakauspolitiikkaa sotilaallisten uhkien 

ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä ylläpitää turvallisuusympäristöön suhteutettua 

kansallista puolustuskykyä ja jatkaa sitä tukevaa kansainvälistä puolustusyhteistyötä.324

Edellä esittelemässäni artikkelissa myös Katri Pynnöniemi jakoi samankaltaisen tulkinnan siitä, 

millaisia eroavaisuuksia selonteon ja mietinnön näkemyksissä on Suomen ulkopoliittisesta linjasta. 

Vaikka mietintö yhtyykin ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon perusajatuksiin, sisältyy 

Pynnöniemen mukaan sen tapaan käsitellä Suomen ulkopoliittista linjaa ”YYA-sopimuksen mieleen

tuova maininta siitä, että ”Suomi ei salli alueensa käyttämistä vihamielisiin tarkoituksiin muita 

maita vastaan”. Pynnöniemen mielestä mietintö tuntuukin ”luovan vähintäänkin retorisen kytköksen

Suomen aiempaan puolueettomaan asemaan lännen ja idän välissä” ja ”saattaapa se nostaa mieleen 

myös ”aktiivisen ja rauhantahtoisen puolueettomuuspolitiikan” käsitteen.”325

Kuten edellä on kerrottu, vasemmistoliitto jätti selonteosta laadittuun ulkoasiainvaliokunnan 

mietintöön oman vastalauseensa. Tämä liittyi siihen, miten Suomen asemaa sotilaallisesti 

liittoutumattomana maana tuodaan esiin. Paavo Arhinmäen muotoilemassa vastalauseessa 

ehdotetaan, että eduskunta tekisi seuraavat kolme kannanottoa: ensiksi ”Suomi on sotilaallisesti 

liittoutumaton maa. Tämä tarkoittaa, että Suomea ei missään tilanteissa viedä mukaan sellaisiin 

konflikteihin, joissa emme ole osapuoli”; toiseksi ”Itämeren vakautta edistävää tai hankinnoissa 

kustannussäästöä tuovaa pohjoismaista puolustusyhteistyötä tulee lisätä. Sitä ei kuitenkaan tule 

käyttää Suomen liittoutumattoman aseman kyseenalaistamiseen”; kolmanneksi ”EU:n 

puolustusyhteistyön pitää perustua lähinnä kustannussäästöjen hakemiseen hankinnoissa. 

Materiaaliyhteistyö tai muut yhteistyömuodot eivät saa johtaa puolustusmenojen kokonaistason 

nousuun eivätkä kansallisen harkintavallan kaventumiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. 

324 UaVM 9/2016 vp VNS 6/2016 vp. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/UaVM_9+2016.aspx (Luettu 
10.3.2021)

325 Pynnöniemi 2017, 49.
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Suunnitelmiin EU:n yhteisestä puolustustutkimuksesta ja muuhun syvempään 

puolustusyhteistyöhön on suhtauduttava varauksellisesti”.326 Vasemmistoliiton näkemyksessä siis 

ainoastaan pohjoismaisen puolustusyhteistyön kehittäminen on kannatettavaa, kun taas kaikkeen 

muuhun puolustusyhteistyöhön, jopa EU:n piirissä tehtävään, on syytä suhtautua varauksellisesti, 

sillä muuten Suomen asema liittoutumattomana maana voidaan asettaa kyseenalaiseksi.

Transatlanttisen yhteyden painottaminen sekä Yhdysvaltojen ja Naton näkeminen Suomelle 

keskeisinä kumppaneina nousivat esiin ulkoministeri Timo Soinin esittelypuheenvuorossa kesäkuun

lähetekeskustelussa. Soini kertoi Suomen ja Yhdysvaltojen syventävän yhteistyötään monissa 

kansainvälisissä kysymyksissä. Soinin mielestä ”Yhdysvaltain sitoutuminen Natoon ja sotilaallinen 

panostus Eurooppaan on turvallisuutemme kannalta tärkeää”, sillä ”Naton toiminta vakauttaa 

Euroopan turvallisuutta”. Soinin mukaan ”Suomi toimeenpanee laajaa kumppanuutta Naton 

kanssa”, ja ”Suomelle on tärkeää kehittää Naton kanssa säännöllistä poliittista vuoropuhelua ja 

käytännön yhteistyötä”.327 Kokoomus ja ruotsalainen kansanpuolue esittivät, että Naton ja 

Yhdysvaltojen kanssa tehtävää yhteistyötä tulisi viedä yhä syvemmälle. Kokoomuksen 

ryhmäpuheenvuoron pitänyt Ilkka Kanerva painotti, että ”kokoomuksen eduskuntaryhmä on useaan 

kertaan ilmaissut selkeän näkemyksensä Suomen Nato-jäsenyyden turvallisuutta lisäävästä 

vaikutuksesta”. Kanervan mukaan ”tärkeää on myös tiivistää sotilasyhteistyötä Yhdysvaltojen 

kanssa Natosta riippumatta”.328 Myöskään Stefan Wallin ei peitellyt ruotsalaisen kansanpuolueen 

Nato-myönteisyyttä. Wallin totesi puolueensa ryhmäpuheenvuorossa, että ”RKP on siis avoin 

prosessille, joka tähtää Nato-jäsenyyteen viimeistään vuonna 2025”. Wallinin mielestä sotilaallinen 

liittoutuminen ja Suomen harjoittama aktiivinen vakauspolitiikkaa eivät sulje toisiaan pois. Wallinin

mukaan ruotsalaisen kansanpuolueen kanta on se, ”että liittoutumattomuuden ei tarvitse olla 

edellytys, jotta maamme voisi rakentavasti toimia vakauden lisäämiseksi Itämeren alueella ja 

lähiympäristössämme”.329

Donald Trumpin valinta Yhdysvaltojen presidentiksi ei muuttanut transatlanttiseen yhteistyöhön 

positiivisesti suhtautuvien tahojen kantoja myöhemmässä selontekokeskustelussa joulukuussa. 

Ulkoministeri Soini totesi puheenvuorossaan, että ”selonteon viimeistelyn jälkeen on jo ehtinyt 

326 UaVM 9/2016 vp VNS 6/2016 vp. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/UaVM_9+2016.aspx (Luettu 
10.3.2021)

327 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.6.2016 (14.02 Ulkoasianministeri Timo Soini). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx (Luettu 12.3.2021)

328 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.6.2016 (14.32 Ilkka Kanerva, kok.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx (Luettu 12.3.2021)

329 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.6.2016 (15.02 Ilkka Kanerva, r.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx (Luettu 12.3.2021)
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tapahtua paljon, mutta sen sisältö on kestävä”. Soinin mukaan ”Yhdysvaltojen merkitys Euroopan 

turvallisuudelle on keskeinen”, ja ”se ei muutu, vaikka isännyys Valkoisessa talossa vaihtuu”.330 

Vahva transatlanttisen yhteyden painottaminen olikin joulukuun selontekokeskustelussa edelleen 

nähtävillä kokoomuksen ja ruotsalaisen kansanpuolueen kannoissa. Kokoomuksen 

ryhmäpuheenvuoron pitänyt Pertti Salolainen muistutti, että ”meillä on myös tuoreet 

yhteistyösopimukset sekä Yhdysvaltain että Britannian kanssa”. Salolaisen mukaan ”nämä 

kahdenväliset sopimukset sekä Naton tiivistetyn kumppanuuden ohjelma ovat tärkeitä osia ulko- ja 

turvallisuuspolitiikassamme ja siinä kokonaiskuvassa”. Salolainen toisti puheessaan myös 

kokoomuksen myönteisen Nato-kannan. Salolaisen mukaan ”Naton ovet ovat edelleen auki, ja 

toivomme, ettei presidentti Trump tule tätä muuttamaan”. Salolainen myönsi avoimesti, että 

”kokoomuksen mielestä Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuutta ja Itämeren vakautta”. 

Liittymisen aikataulu oli Salolaisen mukaan kuitenkin edelleen ”avoin kysymys”. Tästä huolimatta 

Salolaisen mielestä oli ”joka tapauksessa välttämätöntä huolehtia transatlanttisten suhteiden 

toimivuudesta”. Salolainen perusteli Nato-jäsenyyttä myös sen sopivuudella selonteossa 

hahmottuvaan Suomen ulkopoliittiseen identiteettiin ”aktiivisena globaalina toimijana”. Salolaisen 

näkemyksen mukaan ”Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa pitää tehdä muuttuvassa ajassa”, ja 

”siksi on tärkeää, että Suomi on aktiivinen ja näkyvä toimija maailmalla”.331 Salolainen tuntui 

puheenvuorossaan esittävän, että ilman Nato-jäsenyyttä Suomi ei voi toteuttaa aktiivisen globaalin 

toimijan rooliaan täysipainoisesti kansainvälisessä yhteisössä, tai ainakaan ilman Nato-jäsenyyttä 

sen valitsemalla ulkopoliittisella identiteetillä ei ole riittävää uskottavuutta. Stefan Wallin totesi 

ruotsalaisen kansanpuolueen ryhmäpuheenvuorossa, että ”yksi Suomen tärkeimmistä 

turvallisuuspoliittisista liittolaisista on edelleen Nato”. Wallinin mukaan ruotsalaisen 

kansanpuolueen visiona onkin edelleen, että Suomi on Naton jäsen vuonna 2025”. Tällä kertaa 

Wallin kuitenkin muisti myös mainita, että ”kansan tuki on RKP:n mukaan kuitenkin edellytyksenä 

jäsenyydelle, mitä myös Nato itse edellyttää”.332 Myös kristillisdemokraatit suhtautui Nato-

yhteistyöhön varovaisen positiivisesti. Antero Laukkanen piti puolueen ryhmäpuheenvuorossa 

yhteistyön jatkamista Naton kanssa ”luontevana”. Laukkanen kuitenkin muistutti, että ”samalla on 

selvää, että mahdollinen jäsenyys puolustusliitossa vaatisi laajaa kansallista keskustelua ja 

yhteisymmärrystä”.333

330 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.51 Ulkoasianministeri Timo Soini). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)

331 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.17 Pertti Salolainen, kok.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)

332 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.40 Stefan Wallin, r.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)

333 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.46 Antero Laukkanen, kd.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)
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Selonteon nähtiin opposition piirissä myös asettavan Suomen aseman sotilaallisesti 

liittoutumattomana maana kyseenalaiseksi. Kesäkuussa sosiaalidemokraattien ryhmäpuheenvuoron 

pitänyt Erkki Tuomioja totesi selonteon ”jatkavan samaa varustautumista ja varautumista 

korostavaa linjaa kuin jo hallitusohjelma”. Vaikka Tuomiojan mielestä pahoihin tilanteisiin tuleekin 

varautua, ”on kuitenkin erityisen tärkeätä ymmärtää, että sotilaallisesti liittoutumattomana maana 

teemme näin sen vuoksi, että kykenisimme pysymään sotilaallisten konfliktien ulkopuolella”. 

Tuomiojan mukaan ajatus siitä, ”että tulisimme väistämättä vedetyksi mukaan mihin tahansa 

lähialueella syntyvään sotilaalliseen konfliktiin, on perusteeton ja voidaan pahimmillaan tulkita 

etukäteisilmoittautumiseksi konfliktin osapuoleksi”. Tuomiojan näkemyksessä ”uskottava puolustus

sekä mahdollisuus kriisitilanteissa ottaa vastaan apua ovat tätä varten tarpeen, yhtä lailla kuin se, 

että pidämme huolen siitä, ettei kenelläkään ole aihetta epäillä Suomen kykyä ja halua estää 

alueensa käyttö minkäänlaisiin muille sotilaallisesti vihamielisiin tarkoituksiin”. Tuomiojan mukaan

”näin torjumme parhaiten myös sen aseellisen hyökkäyksen kohteeksi joutumisen mahdollisuuden, 

jota selonteossa ei ole katsottu kokonaan poissuljetuksi”. Myös liiallisen keskustelun mahdollisesta 

Nato-jäsenyydestä Tuomioja näki Suomen sotilaalliseen liittoutumattomuuteen perustuvaa ulko- ja 

turvallisuuspoliittista linjaa horjuttavana. Tuomioja totesi puolueensa toki pitävän mahdollisuuden 

säilyttämistä Nato-jäsenyyden hakemiseksi ”suvereenille valtiolle itsestään selvästi kuuluvana 

oikeutena ja velvollisuutena”, mutta painotti myös, ”että nyt emme näe perusteita sotilasliiton 

ulkopuolella pysyttäytymisen ja vakautta palvelevan liittoutumattomuuden kyseenalaistamiseen”.334 

Vihreiden ryhmäpuheenvuoron pitänyt Krista Mikkonen totesi, ettei hänen puolueensa kannata 

Nato-jäsenyyttä, sillä ”se lisäisi Itämeren alueen jännittyneisyyttä”. Mikkosen mukaan ”Suomen 

Nato-jäsenyys olisi merkittävä poliittinen suunnanmuutos” ja ”tällainen perustavanlaatuinen päätös 

vaatisi laajan kansalaiskeskustelun ja kansanäänestyksen”.335

Kaikkein kriittisimmin Nato-jäsenyyteen ja turvallisuuspoliittisen kumppanuuden syventämiseen 

Yhdysvaltojen kanssa suhtautui vasemmistoliitto. Puolueen ryhmäpuheenvuoron pitänyt Markus 

Mustajärvi totesi, että ”Suomen turvallisuuden kannalta olennaista on tieto siitä, että aluettamme ei 

käytetä ketään vastaan vihamielisessä tarkoituksessa”, ja ”sen turvaamiseksi meillä tulee olla oma ja

uskottava puolustus”. Mustajärven mielestä Suomen tulisi pitää kiinni hyväksi havaitusta ulko- ja 

turvallisuuspoliittisesta linjastaan, sillä ”sellaisen pienen maan kuin Suomi suurinta ulko- ja 

turvallisuuspoliittista pääomaa on linjan vakaus ja ennustettavuus”. Mustajärven mukaan ”mitä 

334 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.6.2016 (14.40 Erkki Tuomioja, sd.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx (Luettu 12.3.2021)

335 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.6.2016 (14.48 Krista Mikkonen, vihr.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx (Luettu 12.3.2021)

102

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx


epävakaampi on kansainvälinen poliittinen tilanne, sitä suurempi syy on pitää kiinni omasta 

päätäntävallasta”, ja ”se kannattaa muistaa myös kansallista lainsäädäntöä uudistettaessa”. 

Mustajärven näkökulmasta ”Suomi ei ole luovuttanut omaa harkintavaltaansa pois sen paremmin 

Lissabonin sopimuksen yhteisvastuu- ja avunantolausekkeitten kuin Nato-isäntämaasopimuksen 

kautta”. Mustajärven mielestä ”ne, jotka haluavat horjuttaa Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista 

linjaa, antavat mielellään kuvan, että kätemme ovat jo sidotut”, esimerkiksi viestimällä, ”että jos 

Itämeren alueella syntyy sotilaallinen konflikti, olemme automaattisesti sen osapuoli”. Mustajärven 

mukaan todellisuudessa ”sotilasliittoon kuulumattomana maana Suomen mahdollisuudet pysyä 

sotilaallisen konfliktin ulkopuolella ovat paljon todennäköisempiä”, kun taas ”Naton jäsenenä 

tällaista vaihtoehtoa ei sitä vastoin ole”.336 Toisin kuin selonteossa, vasemmistoliiton piirissä Naton 

lisääntyvää läsnäoloa Itämeren alueella ei nähty vakauttavana tekijänä, vaan enemmänkin 

päinvastoin. Mustajärvi totesi suoraan, että ”emme allekirjoita selonteon toteamusta, että Naton 

lisääntyvä läsnäolo vakauttaa tilannetta Itämerellä”. Mustajärvi lisäsi, että ”emme hyväksy 

kansainvälisten sopimusten rikkomista ja Venäjän harjoittamaa voimankäyttöä, mutta emme 

myöskään usko, että varustelun kiihdyttäminen ja sotilaallinen nokittelu ratkaisisivat ongelmat”. 

Mustajärven mukaan ”Suomi vakauttaa parhaiten tilannetta lähialueillaan pysymällä sotilasliiton 

ulkopuolella ja tukemalla aktiivista vakauspolitiikkaa”.337 Puolueen puheenjohtaja Li Andersson 

yhtyi näkemykseen omassa puheenvuorossaan, jossa hän korosti, että ”sotilaallinen 

liittoutumattomuus lisää turvallisuutta Suomessa” ja on tärkeä osa ”Suomen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan ennustettavuutta ja luotettavuutta”.338

Esittelypuheenvuorossaan joulukuun selontekokeskustelussa Matti Vanhanen huomioi, että 

vasemmistoliiton ulkoasiainvaliokunnan mietintöön jättämässä eriävässä mielipiteessä EU:n 

puolustusulottuvuuden kehittämiseen liittyvä ”kolmas ponsi on ehkä se, joka kaikkein eniten 

poikkeaa valiokunnan mietinnön linjauksista”.339 Vasemmistoliiton vastalauseen muotoillut Paavo 

Arhinmäki totesi, että ”ulkoasiainvaliokunnan mietintöön voi pääosin olla tyytyväinen”, sillä ”se on

huomattavasti parempi ja tasapainoisempi kuin hallituksen selonteko”. Arhinmäen mukaan ”kirjaus 

sotilaallisesta liittoutumattomuudesta jää kuitenkin mietinnössä epämääräiseksi ja lieventää Suomen

aikaisempia kantoja”. Arhinmäen mielestä ”pysyminen Naton ulkopuolella on Suomelle kestävä 

336 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.6.2016 (14.55 Markus Mustajärvi, vas.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx (Luettu 12.3.2021)

337 Ibid.
338 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.6.2016 (15.41 Li Andersson, vas.). 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx (Luettu 12.3.2021)
339 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (11.54 Matti Vanhanen, kesk.). 
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ratkaisu, josta on syytä pitää kiinni”, sillä Suomen ei tulisi omilla toimillaan ”lisätä jännitteitä vaan 

vähentää konfliktien todennäköisyyttä”. Suomelle sopiva kansainvälinen roolikin on Arhinmäen 

näkemyksessä selkeä: ”Olkaamme siis hullussa maailmassa maltillinen järjen ääni”.340

Vasemmistopuolueiden piirissä suhtauduttiin kriittisesti myös Yhdysvaltoihin ja läntisten 

kumppaneiden kanssa syventyneeseen sotilaalliseen harjoitustoimintaan. Kesäkuussa pitämässään 

vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuorossa Markus Mustajärvi väitti, että selontekoa leimaa kritiikitön

suhde Yhdysvaltoihin ja Natoon, joiden kanssa tehtävää yhteistyötä ”syvennetään, tiivistetään, 

vahvistetaan, laajennetaan, yhteen sovitetaan ja kehitetään”. Lisäksi Mustajärvi huomautti, että 

”tänä vuonna Suomessa on järjestetty sellaisia kansainvälisiä sotaharjoituksia, joita ei ole aiemmin 

nähty”, ja muistutti, että ”eduskunnan täytyykin olla aina ajan tasalla siitä, missä kaikessa me 

olemme mukana”. Mustajärven mukaan ”täällä eduskunnassakin väitetään, että näissä 

sotaharjoituksissa ei ollut mitään uutta tai erikoista”, mutta ”kuitenkin Baltops-harjoituksen 

amerikkalainen komentaja antoi lausunnon, jonka mukaan he ovat täällä näyttämässä voimaa”.341 

Joulukuun selontekokeskustelussa pitämässään sosiaalidemokraattien ryhmäpuheenvuorossa myös 

Erkki Tuomioja totesi, että harjoitustoiminnan tarkoituksena tulisi olla saada ”sellaista tietoa ja 

harjoittelumahdollisuuksia, jotka palvelevat oman puolustuksemme taitojen ja tehokkuuden 

lisäämistä”. Tuomiojan mielestä harjoitustoimintaan tulisi osallistua vain tässä tarkoituksessa ja 

valita ”omista lähtökohdistamme poliittisen harkinnan perusteella harjoitukset, joihin osallistumme 

silloin, kun ne eivät aiheuta kansainvälisen jännitteen kasvua”.342

Eduskuntakeskusteluiden väittelyissä sotilaallisesta liittoutumisesta voidaan nähdä olevan 

pohjimmiltaan kyseessä myös eri puolueita jakava tulkintaero sen suhteen, mikä on selonteossa 

Suomen ulkopoliittiseksi identiteetiksi hahmottuvan aktiivisen globaalin toimijuuden sisältö. 

Toisaalta se nähdään aktiivisempana toimintana läntisissä yhteistyöelimissä, kuten Natossa, ja 

aktiivisempana kumppanuuspolitiikkana, mukaan lukien puolustusyhteistyönä, samat arvot jakavien

länsimaiden kanssa. Toisaalta taas sillä voidaan tulkita tarkoitettavan selonteossa mainittua 

aktiivista vakauspolitiikkaa, johon kuuluu ajatus Suomen sotilaallisesta liittoutumattomuudesta ja 

aktiivisesta toiminnasta etenkin Itämeren alueen vakauttamiseksi. Selonteossa Suomen 

kansainvälinen rooli onkin määritelty tarkoituksenmukaisesti hyvin laveasti, jotta erilaiset tulkinnat 

340 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.34 Paavo Arhinmäki, vas.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)

341 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.6.2016 (14.55 Markus Mustajärvi, vas.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx (Luettu 12.3.2021)

342 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (12.23 Erkki Tuomioja, sd.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)
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Suomen ulkopoliittisesta identiteetistä ovat sen perusteella mahdollisia. Näin selonteossa 

määritellylle ulko- ja turvallisuuspoliittiselle linjalle on helpompi muodostaa sisäpoliittinen 

konsensus.

Selonteossa määritellyn ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan peruselementit eli kansallinen 

puolustuskyky, kansainvälinen puolustusyhteistyö ja Nato-option ylläpitäminen tulivat hyvin esiin 

ulkoministeri Soinin esittelypuheenvuorossa kesäkuun lähetekeskustelussa. Soinin mukaan ”vakaus 

ja turvallisuuden vahvistaminen edellyttävät, että toimintalinjamme on etukäteen selkeä ja vahva 

puolustuskykymme on muiden tiedossa”, ja ”siksi meillä on oltava vahva puolustuspolitiikka ja 

kansallinen puolustuskyky”. Kansallista puolustuskykyä täydentää kahdenvälinen ja 

monenkeskinen puolustusyhteistyö, joka on ”tärkeä osa tämän kyvyn ylläpitoa, kehittämistä ja 

ennaltaehkäisyä”. Soinin mukaan ”Suomi pitää yllä mahdollisuutta hakea jäsenyyttä Natossa 

seuraten tarkasti turvallisuuspolitiikan muutosta”. Soinin puheessa myös Nato-yhteistyö kiedotaan 

mukaan kokonaiskuvaan perustelemalla se kansallisen puolustuksen näkökulmasta. Soinin mukaan 

”sotilaallisen yhteistyön jatkuva kehittäminen Naton kanssa on yksi keskeisistä osatekijöistä, jotta 

Suomi voi kehittää kansallista puolustustaan”. Siksi ”Suomi osallistuu jatkossakin Naton 

harjoituksiin ja koulutustoimintaan omista lähtökohdistaan — siis omista lähtökohdistaan”.343

Pääministeri Juha Sipilä näki selonteossa määritellyn ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan asettuvan

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ”pitkän linjan” jatkumoon. Sipilän mukaan ”linjamme on 

Suomen pitkä linja: Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, pidämme yllä vahvaa kansallista 

puolustuskykyä, kansallisen liikkumavaran säilyttämiseksi ylläpidämme mahdollisuutta 

sotilaalliseen liittoutumiseen, Naton kanssa harjoitamme käytännönläheistä yhteistyötä 

rauhankumppanina”.344 Matti Vanhanen taas totesi keskustan ryhmäpuheenvuorossa, että ”Suomen 

ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaa on määrittänyt sotilasliittoon kuulumattomuus”. Vanhasen 

mukaan ”linja on palvellut turvallisuuttamme hyvin, ja keskustan eduskuntaryhmä yhtyy hallituksen

tavoitteeseen, että Suomi on jatkossakin sotilasliittoon kuulumaton maa”. Vanhasen mukaan 

keskustan näkemyksessä tähän linjaan kuuluu toisaalta myös Nato-option ylläpitäminen, sillä ”jos 

vakaus meistä riippumattomista syistä järkkyy, meillä on oltava oikeus tähän ja mahdollisuus 

uudelleenharkintaan, ja tämä on myös kansainvälinen viesti Venäjän suuntaan”.345

343 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.6.2016 (14.02 Ulkoasianministeri Timo Soini). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx (Luettu 12.3.2021)

344 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.6.2016 (15.22 Pääministeri Juha Sipilä). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx (Luettu 12.3.2021)

345 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.6.2016 (14.17 Matti Vanhanen, kesk.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx (Luettu 12.3.2021)
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Selonteossa määritellyn ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan nähtiin opposition piirissä edustavan 

merkittävää muutosta suhteessa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan perinteiseen sotilaallista 

liittoutumattomuutta korostavaan linjaan. Ruotsalaisen kansanpuolueen ryhmäpuheenvuorossa 

Stefan Wallin huomioi, että selonteossa korostetaan selkein sanavalinnoin Suomen ja Naton 

kehittyvää kumppanuutta. Wallinin mukaan ”tämän asiakirjan aikaisemmissa painoksissa ei näistä 

asioista ole puhuttu yhtä selvin sanoin”. Wallinin mielestä on myös huomionarvoista, ”että 

selonteko ei missään tapauksessa sisällä Nato-jäsenyyttä pois sulkevaa muotoa”.346 Wallinin 

tulkinnan mukaan selonteko siis itse asiassa vie Suomea entistä lähemmäs Natoa, sillä Nato-

jäsenyyden mahdollisuutta ei ole yksipuolisesti suljettu pois. 

Myös joulukuun selontekokeskustelussa opposition piiristä argumentoitiin, että Sipilän hallitus on 

vienyt Suomea yhä lähemmäs Natoa. Kristillisdemokraattien Antero Laukkanen totesi suoraan, että 

”meillä on tällä hetkellä kiistatta hyvin Nato-myönteinen hallitus”. Laukkasen mukaan ”lähes koko 

puolustusjärjestelmämme on laitettu Nato-asentoon”. Laukkanen muistutti, että ”meillä on Naton 

kanssa isäntämaasopimus, joka määrittää sen, miten Naton sekä sen jäsen- tai muiden valtioiden 

joukot voivat perustaa tukikohtia alueellemme”. Laukkasen mielestä myös Yhdysvaltojen kanssa 

solmittu erityissopimus osoittaa, että ”ei ole liioiteltua sanoa, että olemme aika Nato-valmiita”.347 

Vasemmistoliiton Markus Mustajärvi antoi omassa puheenvuorossaan ymmärtää, että Sipilän 

hallitus vie Suomea käytännössä Natoon takaoven kautta. Mustajärven mielestä Naton kanssa 

solmittu isäntämaasopimus hyväksyttiin ilman asianmukaista eduskuntakäsittelyä. Mustajärven 

mukaan ”siinä Suomi suostuu antamaan lentokenttänsä ja ilmatilansa, satamansa ja merialueensa 

sekä kaiken tärkeän infrastruktuurin sotilasliiton käyttöön, jos tarve vaatii”. Samalla ”Suomi 

sitoutui Puolustusvoimain komentajan, ei siis kenenkään demokraattisesti valitun päättäjän, 

allekirjoituksella myös Suomen kautta mahdollisesti tapahtuviin hyökkäystoimiin”. Mustajärven 

mukaan ydinkysymys kuuluu: ”jos joku kulkee Suomen kautta, mihin se joku on menossa?”. Nato-

isäntämaasopimus on Mustajärven näkökulmasta ”siten paitsi rauhan myös sodan kumppanuutta”.348

Pynnöniemen mukaan ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa Suomea asemoitiin osaksi 

läntistä turvallisuusyhteisöä. Tästä näkökulmasta selonteon ulkopoliittinen linja, jonka Pynnöniemi 

määritteli ”aktiiviseksi vakauspolitiikaksi”, tarkoittaa ”erontekoa puolueettomuuspolitiikkaan ja sen

346 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.6.2016 (15.02 Stefan Wallin, r.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx (Luettu 12.3.2021)

347 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (13.13 Antero Laukkanen, kd.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)

348 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (15.10 Markus Mustajärvi, vas.). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)
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korostamista, että Suomi ei ole ulkopuolinen turvallisuuspoliittisen avunannon tai velvollisuuksien 

suhteen”.349 Läntisyys näkyi selonteon turvallisuuspoliittisen kumppaniverkoston määrittelyssä, 

jossa Ruotsin, EU:n, Naton ja Yhdysvaltojen merkitys korostui. Samalla tehtiin rajanvetoa Baltian 

maihin ja Venäjään, joita ei esitetä kumppanien roolissa. Ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä 

selonteon länsimyönteisimpiä näkemyksiä tasapainotettiin pienvaltiorealistisemmilla tulkinnoilla.

Toisaalta selonteon näkemystä Suomen ulkopoliittisesta identiteetistä on perusteltua pitää myös 

kompromissina, jossa yhdistyvät keskeiset tulkinnat Suomen kansainvälisestä asemasta. Suomi 

esitetään pienvaltiorealistiseen tulkintaan sopien aktiiviseen vakauspolitiikkaan panostavana 

”rauhan ja vakauden rakentajana”, mutta selonteossa korostuvat myös läntisen ulkopoliittisen 

identiteetin ydinarvojen edistäminen sekä Suomen kansainvälinen rooli. Tätä selonteossa Suomelle 

hahmottuvaa ulkopoliittista identiteettiä olen edellä luonnehtinut ”aktiiviseksi globaaliksi 

toimijuudeksi”. Erilaisten Suomeen liitettävien identiteettitulkintojen välinen tasapainoilu näkyi 

selonteossa myös Suomen Venäjä- ja Nato-suhteiden kuvailussa.

Suomen ulkopoliittiseen identiteettiin liittyvät ristiriidat näkyivät ulko- ja turvallisuuspoliittisesta 

selonteosta ja ulkoasiainvaliokunnan mietinnöstä käydyissä eduskuntakeskusteluissa varsinkin 

suhtautumisessa kansainväliseen puolustusyhteistyöhön ja sotilaalliseen liittoutumiseen. Myös 

Pynnöniemen mukaan selonteosta käydyissä eduskuntakeskusteluissa ”aktiivisen vakauspolitiikan” 

sisältöä tulkittiin ristiriitaisesti, ja ”aktiivisuudelle” ja ”vakaudelle” annettiin keskusteluissa 

”hyvinkin erilaisia sisältöjä”. Tästä näkökulmasta selontekoprosessin yhteydessä Suomen ulko- ja 

turvallisuuspoliittisesta linjasta käyty keskustelu voidaankin nähdä sen poliittisen kamppailun 

historiallisena jatkumona, jossa Suomen kansainvälistä asemaa määritellään.350

349 Pynnöniemi 2017, 51.
350 Ibid., 51.
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6 Johtopäätelmät

Tässä maisterintutkielmassa on tarkasteltu, miten Suomen kansainvälistä asemaa on määritelty 

Krimin miehityksen jälkeisessä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa tilanteessa. Yleisen näkemyksen 

mukaan Suomen turvallisuusympäristö on merkittävästi heikentynyt Ukrainan kriisin ja Venäjän 

voimapolitiikan seurauksena.351 Kriisin kärjistymisen myötä myös Suomen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan keskeiset tavoitteet ja toimintatavat ovat joutuneet koetukselle.352 Muuttunut 

kansainvälispoliittinen tilanne herätti myös keskustelua Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta 

linjasta sekä aloitti jälleen debatin siitä, riittääkö pelkkä EU-jäsenyys ja sotilaallinen yhteistyö 

Naton kanssa Suomen turvallisuuden takeeksi, vai pitäisikö Suomen myös liittyä Naton jäseneksi.353

Ukrainan konflikti johti selkeään vastakkainasetteluun lännen ja Venäjän välillä. Kuten olen 

tutkielmassani esittänyt, tässä uudessa tilanteessa Suomenkin kansainvälistä asemaa hahmoteltiin 

tämän laajemman vastakkainasettelun kautta. Krimin miehityksen jälkeisessä ulko- ja 

turvallisuuspoliittisessa keskustelussa korostuikin kaksi päälinjaa. Ensinnäkin korostui Suomen 

paikkaa osana Euroopan unionia ja länttä painottava linja sekä toisaalta Suomen ja Venäjän 

keskinäisiä suhteita ja niiden erityislaatuisuutta korostava painotus. Tämän laajemman 

vastakkainasettelun kautta nähdyssä keskustelussa arvojen merkitys Suomen ulkopoliittisen 

identiteetin määrittelyssä oli keskeinen. Suomen asemaa osana vastakkainasettelua hahmoteltiin 

läntisten arvojen korostamisen kautta, joiden nähtiin luovan identiteettipoliittista pesäeroa ”vääriä 

arvoja” edustavaan Venäjään. Tämä näkyi myös vuoden 2016 ulko- ja turvallisuuspoliittisessa 

selonteossa ja siitä laaditussa ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä, jossa läntinen arvopohja 

määriteltiin Suomen ulkopoliittisen linjan perustaksi, joka ”ei ole altis suhdannevaihteluille”.

Näiden yleislinjojen pohjalta Suomelle ehdotettiin tutkimukseni kohteena olevan ajanjakson ulko- 

ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa useita erilaisia rooleja ja identiteettejä. Tutkielmani toisessa

luvussa esitelty kansainvälisen politiikan professorin Hiski Haukkalan ja Ulkopoliittisen instituutin 

entisen johtajan Tapani Vaahtorannan hahmotelma Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

kolmijaosta pienvaltiorealisteihin, euroatlantisteihin ja globalisteihin on käytännönläheinen 

tulkintakehikko, jonka kautta voidaan tarkastella tutkimassani keskustelussa esiintyviä Suomelle 

määriteltyjä rooleja ja identiteettejä.

351 Esim. Blombergs 2016c, 512.
352 Esim. Haukkala & Vaahtoranta 2016, 65.
353 Esim. Blombergs 2016c, 512.
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Pienvaltiorealistisesta näkökulmasta Suomea on aseteltu Krimin miehityksen jälkeisessä tilanteessa 

eräänlaiseen ”Pohjolan vakauttajan” rooliin. Tästä näkökulmasta Suomen ulkopolitiikka on 

ensisijaisesti ”aktiivista vakauspolitiikkaa”, jonka tarkoituksena on Pohjois-Euroopan ja Itämeren 

alueen vakauden turvaaminen ja alueellisten vastakkainasettelujen lievittäminen. Aktiivisen 

vakauspolitiikan onnistuminen edellyttää vuoropuhelun ylläpitämistä Venäjän kanssa sekä läheisiä 

suhteita alueen toiseen sotilaallisesti liittoutumattomaan maahan Ruotsiin. Sen voidaan nähdä 

edustavan eräänlaista perinteisen puolueettomuuspolitiikan jatkumoa EU-jäsenyyden oloissa, joissa 

Suomi toimii kansainvälisesti enemmän lääkärin kuin tuomarin roolissa. Suomen asemaa ”Pohjolan 

vakauttajana” ja siihen liittyvän ”aktiivisen vakauspolitiikan” sisältöä on hahmotellut etenkin 

tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka totesi vuoden 2015 uudenvuodenpuheessaan, että 

”Suomen linja on aktiivista vakauspolitiikkaa, jonka tarkoituksena on turvata Pohjois-Euroopan 

vakautta sekä toimia laajemman vastakkainasettelun lievittämiseksi”.354

Myös Haukkala ja Vaahtoranta tunnistavat samoja piirteitä Ukrainan kriisin herättämässä ulko- ja 

turvallisuuspoliittisessa keskustelussa artikkelissaan Suomen turvallisuuspolitiikan linjat ja 

koulukunnat, joka sisältyy Fred Blombergsin toimittamaan artikkelikokoelmaan. Haukkalan ja 

Vaahtorannan mukaan pienvaltiorealistien onkin helppo nähdä Krimin miehityksen jälkeisessä 

tilanteessa tuttuja piirteitä. Venäjän karhu on lähellä ja näyttää jälleen vaaralliselta. Ukrainan kriisin 

kärjistymisen myötä on palattu vanhaan idän ja lännen vastakkainasettelun maailmaan, mikä on 

huono uutinen Suomen kaltaiselle pienelle rajamaalle. Pienvaltiorealistien näkökulmasta heidän 

oppinsa ovat siis edelleen ajankohtaisia, vaikka ne ehtivätkin jo muille näyttää aikansa eläneiltä. 

Suomen ulkopolitiikan päämääränä tulisikin olla pysyttäytyminen suurvaltakonfliktien ulkopuolella 

ja ”rauhanomainen rinnakkaiselo”, johon ei kuulu se, että Suomi kertoo suurelle naapurilleen, miten

sen tulisi toimia. Sen sijaan on vältettävä kaikkea, mikä voisi provosoida Venäjää. Haukkalan ja 

Vaahtorannan mielestä kaksi tekijää kuitenkin estää Suomen ulkopolitiikan paluun puhtaasti 

pienvaltiorealistiselle uralle. Ensinnäkin suomettumisella on niin huono kaiku, ettei niihin aikoihin 

haluta palata. Toiseksi Suomen EU-jäsenyyden myötä syrjässä pysyttäytyminen on hankalaa, minkä

myös osoittaa Suomen osallistuminen yhteisrintamassa EU:n Venäjän vastaisiin pakotteisiin.355

Euroatlantistisesta näkökulmasta Suomi on kiinteä osa läntistä yhteisöä, ja sen ulkopoliittisen roolin

tulisi rakentua entistä selkeämmälle sitoutumiselle länteen. Jääminen ulkopoliittisesti ”harmaalle 

vyöhykkeelle” ei ole euroatlantisteille hyväksyttävää. Paasikivi-seurassa maaliskuussa 2015 

354 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe 1.1.2015. EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-
arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3288/?language=fi (Luettu 30.12.2020)

355 Haukkala & Vaahtoranta 2016, 66.
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pitämässään puheessa pääministeri Alexander Stubb antoi selkeän ilmaisun euroatlantistiselle 

näkemykselle Suomen kansainvälisestä asemasta toteamalla, että ”paikkamme on lännessä, ei idän 

ja lännen välissä”.356 Euroatlantistien näkökulmasta Suomen ulkopoliittisen toiminnan ja 

tavoitteiden tulisi perustua läntisille arvoille. Samalla euroatlantistit tekevät läntisten arvojen 

pohjalta myös pienvaltiorealisteja selkeämpää pesäeroa ”vääriä arvoja” edustavaan Venäjään.

Haukkalan ja Vaahtorannan mukaan euroatlantistien näkökulma Ukrainan kriisin jälkeiseen 

tilanteeseen onkin täysin päinvastainen kuin pienvaltiorealisteilla. Euroatlantistien mukaan Suomen 

on uudessa tilanteessa huolehdittava ennen kaikkea siitä, ettei se jää yksin. Venäjän 

tasapainottaminen nähdään parempana ratkaisuna Suomen turvallisuudelle kuin syrjässä 

pysyminen. Tämä tarkoittaa Euroopan unionia ja sen turvallisuusulottuvuuden vahvistamista, mutta 

myös Natoa. Haukkalan ja Vaahtorannan mukaan myös euroatlantistien ajattelussa on kuitenkin 

ongelma. Vaikka EU vahvistaakin Suomen turvallisuutta, ei se ole puolustusliitto. Jos Suomi haluaa 

aidon kollektiivisen puolustuksen antaman turvan, on sen liityttävä Natoon. Nato-jäsenyyden 

kannatus ei ole Suomessa kuitenkaan Ukrainan kriisin myötä noussut, ja voidaankin ennakoida, että

Venäjän reaktio Suomen Nato-jäsenyyteen olisi nyt jyrkempi kuin vielä 10 tai 15 vuotta sitten.357

Globalistisesta näkökulmasta Suomen tulisi olla ulkopoliittiselta rooliltaan aktiivinen 

sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän vahvistaja. Etenkin ulkoministeri Erkki Tuomioja 

hahmotteli Suomen ulkopoliittista identiteettiä globalismin näkökulmasta. Puheessaan Suomi-

Venäjä-seuran 70-vuotisjuhlassa syyskuussa 2014 Tuomioja totesi Suomen ”haluavan rakentaa 

kansainväliseen oikeuteen ja sopimusten kunnioittamiseen perustuvaa maailmanjärjestystä”.358 

Euroatlantismin tavoin myös globalistinen koulukunta on avoimen normatiivinen ja tekee selkeän 

pesäeron kansainvälisiä normeja ja sopimuksia rikkovaan Venäjään. Toisin kuin euroatlantismissa, 

globalistien piirissä suhtaudutaan kriittisesti myös Natoon Yhdysvaltojen voimapolitiikan välineenä.

Siinä missä euroatlantismissa korostuu kritiikittömästi Suomen asema osana läntistä yhteisöä, 

painottuu globalismissa Suomen asema osana kansainvälistä yhteisöä ja laajempi vastuu.

Haukkalan ja Vaahtorannan mukaan juuri globalisteille ”vanhan todellisuuden” elpyminen on 

kaikkein hankalin asia. Muutos osoittaa, että ollaan vielä kaukana globalistien tavoittelemasta 

maailmasta, jota ohjaavat yhteiset arvot ja normit. Kansainvälisistä sopimuksista ja instituutioista 

356 Pääministeri Alexander Stubbin puhe Paasikivi-seurassa 24.3.2015. EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-
arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3325/?language=fi (Luettu 1.1.2021)

357 Haukkala & Vaahtoranta 2016, 67.
358 Ulkoministeri Erkki Tuomiojan puhe Suomi-Venäjä-Seuran 70-vuotisjuhlassa Oulussa 30.9.2014. EILEN – Suomen

ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3278/?language=fi (Luettu 4.1.2021)
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huolimatta jopa Euroopassa valtiot voivat yhä turvautua raakaan sotilaalliseen voimaan etujensa 

ajamiseksi. Samalla muutos vahvistaa muiden koulukuntien asemaa päätöksenteossa ja pakottaa 

myös globalistit korostamaan voimapolitiikan realiteetteja. Globalismin näkökulmasta tilanteen 

voikin tulkita niin, että maailma on ottanut ”askeleen taaksepäin”. Globalisteilla ei ole myöskään 

tarjota tilanteeseen selkeää ratkaisua, kuten pienvaltiorealisteilla tai euroatlantisteilla, vaan he 

joutuvat keskittymään muiden huonoina pitämiensä pyrkimysten torjumiseen ja luomaan 

kärsivällisesti edellytyksiä paluulle monenkeskisen yhteistyön tielle.359

Vuoden 2016 ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon määritelmää Suomen ulkopoliittisesta 

roolista, jota olen tutkielmassani luonnehtinut ”aktiiviseksi globaaliksi toimijuudeksi”, voidaan 

ajatella eräänlaisena kompromissina näiden keskeisten koulukuntien ja niiden edustamien 

tulkintojen välillä. Selonteon viittaukset aktiiviseen vakauspolitiikkaan ja sotilaallisen konfliktin 

osapuoleksi joutumisen välttämiseen ulkopolitiikan ensisijaisena tavoitteena ovat selkeitä 

myönnytyksiä pienvaltiorealismille. Selonteossa voimakkaasti korostuvat läntiset arvot sekä 

positiivinen suhtautuminen Natoon ja Yhdysvaltoihin, viittaavat euroatlantistiseen tulkintaan 

Suomen ulkopoliittisesta linjasta. Samalla selonteossa nyökätään myös globalismille korostamalla 

kansainvälisen oikeuden ja sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestelmän edistämisen merkitystä.

Keskeiset tulkinnat Suomen kansainvälisestä asemasta yhdistyivät mielenkiintoisella tavalla myös 

tutkimusajanjakson ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa määriteltäessä Suomen suhdetta 

Ruotsiin ja Pohjoismaihin. Aktiivisen vakauspolitiikan perspektiivistä Suomella ja Ruotsilla nähtiin 

olevan jaettu vastuu ”Itämeren vakauttajina”. Tätä näkökulmaa korosti vuoden 2016 

uudenvuodenpuheessaan presidentti Niinistö, jonka mukaan Suomella ja Ruotsilla on yhdessä 

”mahdollisuudet merkittävään työhön Pohjois-Euroopan turvallisuuden ja vakauden 

edistämiseksi”.360 Toisaalta vuoden 2016 ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa Ruotsi 

esitettiin selkeästi Suomen läntisen kumppaniverkoston osana. Selonteossa esitettiin myös näkemys,

jonka mukaan pohjoismaisen yhteistyön keskeisenä tavoitteena on tiivistää suhteita Yhdysvaltoihin.

Suomen suhteet Ruotsiin ja Pohjoismaihin olivat siis sovitettavissa sekä pienvaltiorealistiseen että 

läntiseen tulkintaan Suomen roolista. Siksi ainakin jonkinasteinen ulko- ja turvallisuuspoliittisen 

yhteistyön syventäminen Ruotsin kanssa saavutti keskustelussa laajaa konsensusta, vaikka Ruotsin 

kanssa tehtävän yhteistyön laajuudesta ei oltu yksimielisiä.

359 Haukkala & Vaahtoranta 2016, 67-68.
360 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuhe 1.1.2016. EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-

arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3418/?language=fi (Luettu 3.2.2021)
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Yksi mahdollinen tulkinta Suomen ulkopoliittisesta roolista, joka ajanjakson ulko- ja 

turvallisuuspoliittisessa keskustelussa ajoittain nousi esille, olikin Suomen näkeminen eräänlaisena 

”maailmanpolitiikan mukautujana”, jonka vahvuus olisi juuri joustavuus ja liikkumavara eri 

ulkopoliittisten linjojen ja oppien välillä. Tämä mahdollistaisi Suomelle pragmaattisen reagoinnin 

turvallisuusympäristön muutoksiin ja kulloiseenkin historialliseen tilanteeseen. Esimerkiksi 

diplomaatti Jaakko Blomberg on nähnyt Suomen ulkopolitiikan pitkän linjan tästä perspektiivistä 

todetessaan, että ”Suomen ulkopolitiikan kantavana teemana on vakauden hakeminen kulloistenkin 

kansainvälisten olosuhteiden vaatimin keinoin.”361 Tutkimassani keskustelussa tämänkaltaista 

tulkintaa Suomen ulkopoliittisesta roolista tuki esimerkiksi Matti Vanhanen esitellessään 

ulkoasiainvaliokunnan mietintöä joulukuun selontekokeskustelussa. Vanhan viittasi edellä 

mainittuihin koulukuntiin toteamalla, että Suomen pitäisi ”toimia kaikilla näillä kolmella tasolla ja 

suunnalla”, sillä ”ne eivät ole toisiaan poissulkevia vaan täydentävät toisiaan”.362

Myös presidentti Niinistö näki Suomen aseman tästä perspektiivistä. Niinistön ulkopoliittisen linjan 

eräänlaisena kiteytyksenä voidaan nähdä esittelemäni pilarimalli, jossa kansallinen puolustus, 

läntinen integraatio, Venäjä-suhteet sekä kansainvälinen järjestelmä esitetään toisiaan tukevina 

osina Suomen ulkopoliittisessa linjassa. Myös Haukkalan ja Vaahtorannan tulkinnassa Niinistö on 

hahmotellut Suomen kansainvälistä roolia toiminnan- ja valinnanvapauden maksimoimisen kautta. 

Haukkalan ja Vaahtorannan mukaan jo Niinistön suurlähettiläspäivillä elokuussa 2013 esittämä 

ajatus ”aidalla istumisesta” eli toimintaympäristön muutoksen rauhallisesta seuraamisesta on tästä 

näkökulmasta kuvaava. Tilanteessa, jossa maailma oli voimakkaasti muuttumassa, eikä tämän 

muutoksen voimasta, suunnasta tai vaikutuksista ollut selkeää tietoa, oli ”aidalla istuminen” 

Niinistölle pragmaattinen valinta. Haukkalan ja Vaahtorannan kolmiomallin kielellä ”aidalla 

istumista” voisikin kuvailla asettautumiseksi kolmion keskelle ilman minkään koulukunnan 

ajattelun selkeää omaksumista.363

Haukkalan ja Vaahtorannan näkemyksessä Ukrainan konfliktin ja Venäjän voimapolitiikan myötä 

Niinistön retoriikka on kuitenkin saanut uusia elementtejä. Esiin on noussut aiempaa vahvempi 

turvallisuuspolitiikan ja sotilaallisen puolustuksen painotus. Samalla globaalit elementit ovat 

saaneet väistyä vahvemman alueellisen painotuksen tieltä. Tämä alueellinen painotus näkyy myös 

tutkimissani puheenvuoroissa, esimerkiksi siinä, miten Niinistö sovittelee Suomelle ”Pohjolan 

361 Blomberg, Jaakko (2011): Vakauden kaipuu: kylmän sodan loppu ja Suomi. WSOY, Helsinki, 9-10.
362 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.12.2016 (11.54 Matti Vanhanen, kesk.). 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_139+2016+5.aspx (Luettu 12.3.2021)
363 Haukkala & Vaahtoranta 2016, 68-69.
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vakauttajan” roolia ja hahmottelee Suomen ulkopoliittista linjaa ”aktiivisen vakauspolitiikan” 

kautta. Haukkalan ja Vaahtorannan tulkinnan mukaan ”toimintaympäristön muutos on siis saanut 

Suomen valumaan kolmiossa alaspäin pois globalismin kärjestä kohti kolmion kantaa ja osin, 

ainakin sotilaallisessa turvallisuuspolitiikassaan, kohti sen pienvaltiorealistista kulmaa”. Tämä ei 

Haukkalan ja Vaahtorannan mielestä kuitenkaan väistämättä tarkoita pienvaltiorealismin paluuta 

Suomen ulkopoliittisen linjan määrittäjäksi, sillä Suomi on myös osana EU:n yhteistä rintamaa 

osallistunut Venäjän sanktioimiseen ja tuominnut avoimesti Venäjän toimet. Myöntymisen sijaan 

suomalaista keskustelua hallitseekin Haukkalan ja Vaahtorannan mielestä enemmänkin ajatus 

Venäjältä tulevan painostuksen, jopa sotilaallisen uhan, vastustamisesta.364

Myöskään Natoon liittymistä ei suljeta Niinistön virallisessa retoriikassa pois, sillä Niinistön 

näkökulmasta Suomen joustavaan ja pragmaattiseen linjaan kuuluu pitää kaikki 

turvallisuuspoliittiset vaihtoehdot auki. Niinistön pilarimallin voikin nähdä eräänlaisena Suomen 

ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisten koulukuntien synteesinä. Myös Haukkala ja Vaahtoranta 

ovat tukeneet tätä tulkintaa. Haukkalan ja Vaahtorannan näkemyksessä se on ”aidalla istumisen” 

strategisempi laajennus Ukrainan kriisin myötä muuttuneeseen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen 

tilanteeseen, jossa ihanteellista ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa ei ole tarjolla, ja 

pragmaattisuudesta ja mukautuvaisuudesta on jälleen tullut Suomen ulkopolitiikan keskeisin 

hyve.365 Toisaalta kriittisestä euroatlantistisesta näkökulmasta mukautuvaisuutta korostavan linjan 

voi nähdä myös perinteisen pienvaltiorealistisen linjan päivityksenä EU-jäsenyyden oloihin.

Mahdollisen Nato-jäsenyyden identiteettipoliittinen vaikutus olisi merkittävä, sillä sen voi nähdä 

ratkaisevana valintana näiden eri koulukuntien esittämien tulkintojen välillä Suomen 

ulkopoliittisesta roolista. Nato-jäsenyyden myötä Suomi menettäisi ainoan pienvaltiorealistisesta 

linjasta jäljelle jääneen ominaispiirteensä eli sotilaallisen liittoutumattomuuden. Se merkitsisi 

Suomen lopullista ja täysimääräistä sulautumista osaksi läntistä yhteisöä. Myös pääministeri Stubb 

näki Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden tästä perspektiivistä Paasikivi-seuran puheessaan, jossa 

Stubb luonnehti Nato-jäsenyyttä Suomen ”pitkään jatkuneen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan, 

maamme länsi-integraation, seuraavana loogisena askeleena”. Naton ulkopuolella Suomi jäisi 

Stubbin mukaan Euroopan ytimen ulkopuolelle eli identiteettipoliittisesti epämääräiselle ”harmaalle

vyöhykkeelle”.366 Myös Nato-ratkaisussaan Suomi onkin päätynyt identiteettipoliittisesti 

364 Ibid., 69.
365 Ibid., 69-70.
366 Pääministeri Alexander Stubbin puhe Paasikivi-seurassa 24.3.2015. EILEN – Suomen ulkopolitiikan asiakirja-

arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3325/?language=fi (Luettu 1.1.2021)
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pragmaattiseen kompromissiin, sillä nykyinen Nato-optiopolitiikka mahdollistaa vielä eri tulkinnat 

Suomen roolista. Toisaalta jatkuva yhteistyön syventämien tukee euroatlantistista tulkintaa, kun taas

viimekätinen liittokunnan ulkopuolella pysyttäytyminen pitää sotilaallisen liittoutumattomuuden ja 

pienvaltiorealistisen näkemyksen Suomen identiteetistä vielä elossa.

Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen erikoistutkijan Fred Blombergsin mukaan Suomen 

turvallisuuspoliittinen ratkaisu on pysynyt muuttumattomana viime kädessä siksi, että Suomen 

ulko- ja turvallisuuspoliittisella johdolla ei ole yhteisymmärrystä siitä, millä strategialla Suomi 

kykenee parhaiten takaamaan turvallisuutensa. Toisaalta poliittisella johdolla ei ole myöskään 

yhtenäistä näkemystä siitä, minkälaisia poliittisia ja sotilaallisia vaikutuksia Nato-jäsenyydellä olisi 

Suomelle ja sen turvallisuuspoliittiselle toimintaympäristölle.367 Suomeen vaikuttavista 

turvallisuuspoliittisista tekijöistä maantiede on Blombergsin mukaan kuitenkin kaikkein pysyvin. 

Venäjä vastustaa Suomen Nato-jäsenyyttä, koska se pelkää mahdollista läntisten suurvaltojen 

hyökkäystä Suomen kautta Venäjälle. Suomi sijaitsee Venäjän kannalta strategisesti tärkeällä 

alueella, sillä Pietarin ja Kuolan alueet ovat Venäjälle geostrategisesti elintärkeitä. Geopoliittinen 

asema suurvallan naapurissa aiheuttaakin Suomelle jatkuvan turvallisuuspoliittisen ongelman. 

Blombergsin mukaan Suomella on kaksi turvallisuuspoliittista perusvaihtoehtoa ratkaista tämä 

ongelma. Joko se harjoittaa sellaista turvallisuuspolitiikkaa, että Venäjällä ei ole tarvetta hyökätä 

Suomeen, tai se liittoutuu sotilaallisesti sitä vastaan. Venäjän suhteellinen vahvuus muihin 

suurvaltoihin määrittää sen, millaista politiikkaa Suomi voi harjoittaa.368

Varsinkin Natosta puhuttaessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa korostuivat myös 

tulkinnat Suomen kansallisesta historiasta. Olenkin tutkielmassani tuonut myös esille, miten 

historiakäsityksillä on argumentoitu ja miten Suomen historiaa on uudelleen tulkittu osana 

tutkimusajanjakson ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua. Etenkin Suomen kylmän sodan ajan 

ulkopoliittiseen linjaan liittyvät historiakäsitykset ovat merkittävä osa myös nykypäivän ulko- ja 

turvallisuuspoliittista keskustelua. Keskeisenä kansallisena traumana nostettiin esiin Suomen 

kylmän sodan aikainen ”suomettuminen”, johon vetoamalla varsinkin länsimielisten kritiikissä 

kyseenalaistettiin pienvaltiorealistisen ulkopolitiikan sisältö. Toisaalta kylmän sodan aikainen 

puolueettomuuspolitiikka on tulkittu siihen positiivisesti suhtautuvasta länsimielisestä 

näkökulmasta myös todelliselta luonteeltaan läntisenä eli salakavalana hivuttautumisena kohti 

länttä. Tämän narratiivin näkökulmasta Suomi on aina ollut länsimaa, mutta kylmässä sodassa se 

367 Blombergs 2016c, 516.
368 Ibid., 524-527.
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joutui peittelemään todellisen identiteettinsä selviytyäkseen Neuvostoliiton paineessa. Myös 

Suomen nykyistä Nato-optiopolitiikkaa kritisoitiin länsimielisestä perspektiivistä, sillä sen nähtiin 

edustavan suomettumisen ja myöntyväisyyspolitiikan jatkumoa suhteessa Venäjään. Sotilaallisen 

liittoutumattomuuden kannattajat taas näkivät keskustelussa edustamansa poliittisen linjan Suomen 

ulkopolitiikan koetellun ”pitkän linjan” jatkumona, josta ei ole syytä poiketa. 

Suomen ulkopolitiikan pitkään linjaan vetoaminen ja poliittinen taistelu sen sisällöstä tulivat 

keskustelussa esiin esimerkiksi siinä, miten pääministeri Juha Sipilä koetti kesäkuussa 2016 ulko- ja

turvallisuuspoliittisesta selonteosta käydyssä lähetekeskustelussa sovittaa selonteossa määriteltyä 

ulkopoliittista linjaa tämän pitkän linjan jatkumoon. Sipilän mukaan ”linjamme on Suomen pitkä 

linja: Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, pidämme yllä vahvaa kansallista puolustuskykyä, 

kansallisen liikkumavaran säilyttämiseksi ylläpidämme mahdollisuutta sotilaalliseen 

liittoutumiseen, Naton kanssa harjoitamme käytännönläheistä yhteistyötä rauhankumppanina”.369

Vaikka sotilaallinen liittoutumattomuus onkin edelleen säilynyt osana Suomen ulko- ja 

turvallisuuspoliittisia linjanmäärittelyjä, voidaan kuitenkin nähdä, että Suomen kansainvälisen 

asemoitumisen yleissuunta on kohti länttä. Tutkimassani keskustelussa tämä näkyy esimerkiksi 

siinä, miten ulkopoliittinen johto omaksui Krimin miehityksen jälkeisessä tilanteessa selkeästi 

Venäjän toimia tuomitsevan ja Euroopan unionin yhtenäisyyttä painottavan linjan, vaikka 

näkemyksissä Suomen ulkopoliittisesta roolista olikin tulkintaeroja. Iloniemi onkin nähnyt 

suhtautumistavan Ukrainan kriisiin edustaneen Suomelle luonteeltaan kokonaan uudenlaista 

asennoitumista suhteessa Venäjään, missä ”Suomi ripusti naulaan lääkärintakkinsa ja istui 

tuomarinpöydän ääreen”.370 Suomen vahva identifioituminen länteen näkyi myös vuoden 2016 

ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa ja etenkin siitä laaditussa ulkoasiainvaliokunnan 

mietinnössä, jossa läntisen arvopohjan esitettiin muodostavan Suomen ulkopoliittisen linjan yli 

vaalikausien kestävän perustan.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Matti Pesu on myös tukenut tätä tulkintaa marraskuussa 2017 

julkaistussa kirjoituksessaan What non-alignment?: Finland's security and defence policy stems 

from partnerships, jossa Pesu väittää, että vaikka Suomi on virallisissa dokumenteissaan edelleen 

säilyttänyt viittaukset sotilaalliseen liittoutumattomuuteen, on sen turvallisuuspoliittinen linja 

kuitenkin todellisuudessa ratkaisevasti muuttunut. Pesun näkemyksessä kansainvälisen 

369 Valtiopäivät 2016, täysistunnon pöytäkirja 21.6.2016 (15.22 Pääministeri Juha Sipilä). 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/PoytakirjaAsiakohta/Sivut/PTK_73+2016+3.aspx (Luettu 12.3.2021)

370 Iloniemi & Limnéll 2018, 232-233.
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puolustusyhteistyön lisääntyminen läntisten toimijoiden kanssa on nykyisin keskeinen osa Suomen 

ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.371 Tämä näkyy omassa tutkielmassani esimerkiksi ulko- ja 

turvallisuuspoliittisen selonteon painotuksissa, joissa läntisen kumppaniverkoston kanssa tehtävä 

yhteistyö korostuu. Selonteon näkemyksessä tähän läntisten kumppaneiden verkostoon kuuluvat 

Ruotsin ja EU:n ohella yhä selkeämmin myös Nato ja Yhdysvallat. Selonteon näkemyksessä Nato 

nähdään Itämeren tilannetta ”vakauttavana tekijänä” ja Yhdysvallat Suomen ”merkittävänä 

kumppanina”. Pesun mukaan tämänkaltaiset määritelmät edustavat selkeää muutosta suhteessa 

aiempaan linjaan, jossa Suomi suhtautui kriittisesti Naton laajenemiseen ja suurvaltojen läsnäoloon 

Pohjois-Euroopassa.372 Osoituksena läntisten kumppanuuksien korostumisesta osana Suomen ulko- 

ja turvallisuuspolitiikkaa voidaan pitää myös kansainvälisen harjoitustoiminnan lisääntymistä. 

Puolustuspoliittisen kumppaniverkoston rakentaminen ja turvallisuuspoliittisen yhteistyön 

syventäminen esitetäänkin selonteossa luontevavana osana Suomen ulkopoliittiseksi identiteetiksi 

hahmottuvan ”aktiivisen globaalin toimijuuden” sisältöä.

Myös Pesun tulkinnassa Suomi on ottanut turvallisuuspoliittisena toimijana selkeän harppauksen 

kohti läntistä valtavirtaa ja on integroitunut yhä syvemmälle läntiseen turvallisuusjärjestelmään. 

Tästä esimerkkeinä ovat Enhanced Opportunities Partnership -yhteistoimintamuoto Naton kanssa 

sekä tiivistyvä kahdenvälinen puolustusyhteistyö Ruotsin ja Yhdysvaltojen kanssa. Pesun 

näkemyksessä muutoksen poliittista ja symbolista merkitystä on myös korostanut sen tapahtuminen 

aikana, jolloin kansainvälispoliittiset jännitteet ovat olleet korkeat. Pesun mukaan yhteistyö Naton 

ja muiden kumppaneiden kanssa sekä tiivistää Suomen yhteyttä läntiseen puolustusjärjestelmään 

että myös muuttaa sitä tapaa, jolla muut näkevät Suomen mahdollisen kriisiajan roolin.373 

Kumppaniverkostoon panostamisen voi nähdä myös tapana, jolla Suomi on pystynyt jatkamaan 

lähentymistään kohti länttä liittymättä kuitenkaan Naton jäseneksi. Se on mahdollistanut ulko- ja 

turvallisuuspoliittisen selonteon kaltaisen verkostomaisen esitystavan Suomen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikasta, jossa Nato esitetään vain yhtenä osana Suomen kumppanuusverkostoa.

Artikkelissaan Pesu esittää, että samalla kun kansainvälinen puolustusyhteistyö on lisääntynyt, on 

sotilaallisen liittoutumattomuuden merkitys Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan ja 

identiteetin määrittäjänä hiipunut. Tämä on Pesun näkemyksen mukaan ollut kylmän sodan 

jälkeisellä aikakaudella selkeä trendi suomalaisessa turvallisuuspolitiikassa. Pesu väittääkin, että 

371 Pesu, Matti (2017): What non-alignment?: Finland's security and defence policy stems from partnerships. FIIA 
briefing paper 227. Ulkopoliittinen instituutti, 3. https://www.fiia.fi/wp-
content/uploads/2017/11/bp227_what_nonalignment.pdf (Luettu 9.4.2021)

372 Ibid., 5.
373 Ibid., 3.
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Suomi on systemaattisesti luopunut sotilaallisesta liittoutumattomuudesta ja niistä rajoitteista, joita 

se on asettanut Suomen turvallisuuspolitiikalle. Tästä yhtenä esimerkkinä voidaan pitää vuonna 

2017 hyväksyttyä lakiesitystä kansainvälisen sotilaallisen avun antamisesta ja vastaanottamisesta. 

Pesun mielestä voidaankin väittää, että aina kun sotilaallinen liittoutumattomuus on häirinnyt 

turvallisuuspolitiikan kehittämistä, on Suomi ollut valmis muuttamaan lainsäädäntöä esteiden 

poistamiseksi. Muodonmuutos ei ole Pesun mukaan kuitenkaan ollut pelkästään legalistinen, vaan 

myös poliittinen. Tämä näkyy siinä, miten Suomen ulkopoliittista identiteettiä ja roolia nykyisin 

määritellään. Pesun näkemyksen mukaan esimerkiksi presidentti Niinistön puheissa viittaukset 

sotilaalliseen liittoutumattomuuteen ovat lähes kadonneet. Sen sijaan että Suomi painottaisi 

sotilaallista liittoutumattomuuttaan, se haluaa Pesun mukaan painottaa enemmin sotilaallista 

valmiuttaan. Nykyään Suomi korostaakin kansallista puolustuskykyään etenkin kumppanuuksien 

näkökulmasta. Pesun mukaan se on Suomelle ulkopoliittinen valttikortti, joka tekee Suomesta 

kiinnostavan ja varteenotettavan kumppanin turvallisuusympäristössä, jossa moni muu Euroopan 

maa on ajanut alas kansallista puolustustaan.374 Myös massa tutkielmassani olen esittänyt 

samankaltaisen johtopäätöksen siitä, miten kansallinen puolustus ja kansainvälinen 

puolustusyhteistyö kiedotaan retorisesti yhteen Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen linjan 

määrittelyissä. Samalla Suomen kansallisesta puolustuskyvystä rakennetaan Suomelle eräänlaista 

kansainvälistä brändiä. Tutkimassani keskustelussa tämä näkyi esimerkiksi presidentti Niinistön 

avauspuheenvuorossa kesäkuun 2016 Kultaranta-keskusteluissa. Niinistö totesi, että vahvat 

puolustusvoimat ennaltaehkäisevät konflikteja nostamalla hyökkääjän kynnystä, mutta myös luovat 

kiinnostusta puolustuspoliittiseen kumppanuuteen. Niinistön mukaan ”näin vahva puolustuskyky 

luo mahdollisuuksia sitäkin epätodennäköistä tilannetta silmällä pitäen, ettei ennaltaehkäisykyky 

riittäisi”.375

Haukkalan ja Vaahtorannan mukaan kysymyksessä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta

ja sen muutoksesta on pohjimmiltaan kyse koko Suomen toimintaympäristöstä ja sen omasta 

toimijuudesta osana tätä toimintaympäristöä ja sen muutosta. Suomi ei tule koskaan sijaitsemaan 

tyhjiössä, vaan osana laajempaa kansainvälistä järjestelmää ja sen rakenteita. Useimmiten Suomen 

tehtävänä on ollut sopeutua muuttuvaan toimintaympäristöön, mutta mikään ajopuu se ei ole ollut. 

Kulloisestakin historiallisesta tilanteesta on riippunut, paljonko liikkumatilaa Suomella on ollut 

valintoja tehdessään, ja miten se on voinut vaikuttaa ulkopuoliseen maailmaan.376

374 Ibid., 5.
375 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön avauspuheenvuoro Kultaranta-keskusteluissa 19.6.2016. EILEN – Suomen 

ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3453/?language=fi (Luettu 2.3.2021)
376 Haukkala & Vaahtoranta 2016, 71.
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Resurssien ja rakenteiden lisäksi Suomen ulkopoliittinen toimijuus muodostuu myös erilaisista ja 

keskenään kilpailevista tulkinnoista ja ideoista.377 Kuten olen tutkielmassani osoittanut, näiden 

tulkintojen ja ideoiden kautta rakennetaan Suomelle ulkopoliittista roolia ja identiteettiä, mikä 

osaltaan määrittää Suomen ulkopoliittista linjaa. Suomen ulkopoliittista identiteettiä määrittäviä 

piirteitä ovat olleet sen historian eri vaiheissa esimerkiksi pienuus, puolueettomuus, pohjoismaisuus

ja länsimaisuus. Sekä sisäinen että ulkoinen rakenne ovat vaikuttaneet siihen, mikä Suomen 

identiteeteistä on milloinkin ollut ”aktiivisena”. The Ulkopolitist-lehdessä marraskuussa 2012 

julkaistussa artikkelissaan Pesu totesi Suomen ulkopoliittisesta identiteetistä, että ”tällä hetkellä 

moni identiteetti on osittain aktiivinen, mutta sisäpoliittisesta tilanteesta johtuen Suomessa ei olla 

oltu joko halukkaita tai kykeneviä rakentamaan maallemme selkeää identiteettiä”. Pesun mukaan 

jääkin epäselväksi, ”onko Suomi länsimaa, pohjoismaa vai liittoutumaton rauhanrakentamisen 

suurvalta, joka panostaa YK:iin”, ”vai olemmeko loppujen lopuksi vain pieni ”lastu lainehilla”, joka

luulee itsestään hieman liikoja?”.378

Pesun kirjoituksen jälkeen Ukrainan kriisistä on tullut merkittävä haaste Suomen ulko- ja 

turvallisuuspoliittiselle linjalle, mikä on pakottanut päätöksentekijät myös ulkopoliittisen 

identiteetin uudelleenarviointiin. Haukkala ja Vaahtoranta ovatkin ottaneet Ukrainan kriisin 

vaikutukset huomioon arvioidessaan Suomen ulkopolitiikan tulevaisuutta kolmiomallinsa 

perspektiivistä.

Haukkalan ja Vaahtorannan näkökulmasta Venäjän odotettavissa oleva kriisiytyminen ja 

suhteellinen heikentyminen tulevat johtamaan pienvaltiorealistisen koulukunnan asteittaiseen 

heikentymiseen, vaikka sen näkemykset eivät kokonaan katoakaan, sillä hyvien naapurisuhteiden 

ylläpitämisen merkitys tulee korostumaan myös jatkossa, kävi Venäjällä miten tahansa. Haukkalan 

ja Vaahtorannan arvion mukaan Suomen lienee kuitenkin ”pakko hyväksyä se, että hyviä 

kahdenvälisiä suhteita painottava perinteinen toimintatapa käy ajan mittaan omissa ongelmissaan 

painivan Venäjän kanssa alati vaikeammaksi”. Haukkalan ja Vaahtorannan mielestä ainoastaan 

euroatlantististen rakenteiden romahdus yhdistettynä Venäjän yhä aggressiivisempaan politiikkaan 

voisi merkitä pienvaltiorealistisen toimintatavan nousua Suomen ulkopoliittisen linjan keskiöön.379

Globalismin merkitys Suomen ulkopolitiikassa tulee Haukkalan ja Vaahtorannan näkökulmasta taas 

säilymään, ellei jopa kasvamaan. Haukkalan ja Vaahtorannan mukaan ”globalistit ovat 

377 Ibid., 71
378 Pesu 2012
379 Haukkala & Vaahtoranta 2016, 72-73.
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pohjimmiltaan oikeassa siinä, että keskinäisriippuvuuden kasvu ja siitä seuraava tarve 

globaalihallinnan kehittämiseen ovat ihmiskunnan suuri kehityssuunta”. Venäjän nykypolitiikka ja 

Ukrainan kriisi eivät muuta tätä kehityssuuntaa, vaan ovat sille enemmänkin hidaste. Haukkalan ja 

Vaahtorannan mielestä Suomen on jatkossakin siis syytä pitää kiinni myös globaalista agendastaan, 

näkemyksistään ja roolistaan, vaikka alueellinen turvallisuuskehitys tällä hetkellä pakottaakin sen 

kohdistamaan huomiotaan perinteiseen turvallisuusproblematiikkaan.380

Myös euroatlantistisen suuntauksen voi Haukkalan ja Vaahtorannan näkökulmasta ennakoida 

voimistuvan osana Suomen ulkopolitiikkaa. Lukuisista ongelmistaan huolimatta EU on jäsenilleen 

korvaamaton yhteistyömekanismi, ja Venäjän toimet ovat lisänneet Naton ja Yhdysvaltojen roolia 

Euroopassa. Haukkalan ja Vaahtorannan mielestä onkin vaikea nähdä, että Suomen etuna olisi 

jatkossa heikentää länsisuuntaustaan, tai jättäytyä länsimaiden joukon ulkopuolelle.381

Kuten olen edellä esittänyt, on Suomen kansainvälisen asemoimisen yleissuunta ollut Krimin 

miehityksen jälkeisessä tilanteessa kohti länttä, mikä näkyi etenkin vuoden 2016 ulko- ja 

turvallisuuspoliittisen selonteon painotuksissa, mutta myös Suomen poliittisen johdon retoriikassa.

Tutkimusajanjaksoni jälkeen myös presidentti Niinistö onkin osaltaan yrittänyt sovittaa Suomen 

ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkää linjaa läntisen ulkopolitiikan kontekstiin. Puheessaan 

valtiopäivien avajaisissa helmikuussa 2017 Niinistö määritteli Suomen ulkopoliittista linjaa 

toteamalla: ”Syntyi myös ulkopolitiikan suuri linja. Nimetään se sitten Paasikiven, Kekkosen tai 

kummankin mukaan, se oli länsisuuntainen ja -tahtoinen ja samalla välttämätöntä olemassaolon 

varmistamista suhteessa naapuriin, Neuvostoliittoon, joka sitten katosi. Ovi aukeni Eurooppaan ja 

yhteisöön, jonka tavoitteet ja arvot olivat meille kovin kotoisia. Moni, useimmat ajattelivat, että 

ympyrä on sulkeutunut; tähän päädyimme, tähän jäämme ja tässä on hyvä olla.”382

380 Ibid., 71-72.
381 Ibid., 72.
382 Tasavallan presidentti Sauli Niinistön puhe valtiopäivien avajaisissa 2.2.2017. EILEN – Suomen ulkopolitiikan 

asiakirja-arkisto ja kronologia. https://www.eilen.fi/fi/3569/?language=fi (Luettu 10.5.2021)
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