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Tiivistelmä: 

Poliittisten puolueiden kantojen vaikutusta ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan tutkivassa tieteellisessä 

kirjallisuudessa on tähän asti pitkälti keskitytty Yhdysvaltoihin, muiden toimijoiden jäädessä 

tarkastelun ulkopuolelle. Tämä tutkielma pyrkii täyttämään tätä tyhjiötä analysoimalla Euroopan 

seitsemännen ja kahdeksannen parlamentin puolueryhmien poliittisten kantojen näyttäytymistä parla-

mentin harjoittamassa Venäjä-politiikassa, Venäjän miehitettyä Krimin ja ryhdyttyä tukemaan Itä-

Ukrainassa toimivia venäjämielisiä ryhmittymiä. Tutkielma ottaa kantaa siihen, onko poikkeuksellis-

ta yhtenäisyyttä kuvaava ”rally around the flag” -efekti havaittavissa puolueryhmien käyttäytymi-

sessä. Peilaamalla analyysin tuloksiin tutkielma arvioi myös ilmausten ’tavalliseen tapaan’ (engl. 

”business as usual”) ja ’politiikka päättyy rantaviivalla’ (engl. ”politics stops at the water’s edge”) 

paikkansapitävyyttä. 

Euroopan parlamentti muodostaa erityisen kiinnostavan tutkimuskohteen, koska se antaa kattavan 

kuvan eurooppalaisissa yhteiskunnissa esiintyvistä poliittisista näkemyksistä. Analysoimalla parla-

mentin käyttäytymistä suhteessa Venäjään voidaan ennustaa Euroopan unionin ja Venäjän välisten 

suhteiden kehittymistä. Ukrainan kriisin kontekstissa Euroopan parlamentin ulkopolitiikka koostuu 



 

 
europarlamentaarikoiden puheenvuoroista, parlamentin nimenhuutoäänestyksistä, sekä päätös-

lauselmista. Tutkielmassa puolueryhmien kannat määritellään tarkastelemalla puolueryhmien 

argumentaatiota ryhmäpuheenvuoroissa. Puolueryhmien yhtenäisyyttä ja koalitioitumista arvioidaan 

analysoimalla parlamentissa suoritettuja nimenhuutoäänestyksiä. Yhtenäisyyden ja koalitioitumisen 

mittaamiseen sovelletaan Simon Hixin kehittämää AI-indeksiä. Analyysin teoreettinen viitekehys 

koostuu sosioekonomisesta vasemmisto–oikeisto-ulottuvuudesta ja atlanttis–eurooppalaisesta-ulottu-

vuudesta. 

Analyysin tulokset vahvistavat, että puolueryhmien äänestyskäyttäytyminen noudattaa vasemmisto–

oikeisto-ulottuvuutta ja koalitiomalleja. Puolueryhmien äänestyskäyttäytyminen Ukrainan tilanteen 

ja Venäjän toimien suhteen ei merkittävästi eroa muusta ulkopolitiikasta, ja puoluejäsenyys vaikuttaa 

europarlamentaarikon äänestyskäyttäytymiseen enemmän kuin kansalaisuus. Puolueryhmät ovat 

poikkeuksellisen yhtenäisiä ryhmäpuheenvuoroissa, eli ”rally around the flag”-efekti on havaitta-

vissa. Eli puheenvuorojen suhteen ’politiikka päättyy rantaviivalla’ -ilmaus pitää paikkansa. Toisin 

sanoen Ukrainan tilanteen ja Venäjän toimien käsittely on puheenvuorojen poikkeuksellista 

yhtenäisyyttä lukuun ottamatta edennyt parlamentissa ’tavalliseen tapaan’. 
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Lyhenneluettelo 

 

Puolueryhmät Euroopan parlamentissa 

 

ALDE = Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä 

ECR = Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmä 

EFD = Vapauden ja demokratian Eurooppa -ryhmä 

EFDD = Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa -ryhmä 

ENF = Kansakuntien ja vapauden Eurooppa -ryhmä 

EPP = Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) 

GUE/NGL = Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä 

vasemmisto 

NI = Sitoutumattomat 

S&D = Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä 

Vihreät/EVA = Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmä 

 

 

Muut lyhenteet 

 

EP = Euroopan parlamentti 

EU = Euroopan unioni 

Nato = Pohjois-Atlantin liitto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Venäjä-politiikka Euroopan parlamentissa 

Krimin miehityksen jälkeen: Puolueryhmien 

poliittisten kantojen näyttäytyminen Euroopan 

parlamentin harjoittamassa politiikassa Venäjää 

kohtaan vuosina 2014–2019 

 

Poliittisten puolueiden kantojen vaikutusta ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan tutkivassa tieteelli-

sessä kirjallisuudessa on tähän asti pitkälti keskitytty Yhdysvaltoihin, muiden toimijoiden jää-

dessä tarkastelun ulkopuolelle. Tämä tutkielma pyrkii täyttämään tätä tyhjiötä analysoimalla 

Euroopan parlamentin (EP) puolueryhmien poliittisten kantojen näyttäytymistä EP:n harjoitta-

massa Venäjä-politiikassa Venäjän miehitettyä Krimin ja aloitettua operaationsa Itä-Ukrai-

nassa. Puolueryhmien kannat määritellään tarkastelemalla puolueryhmien ryhmäpuheen-

vuoroja. Puolueryhmien yhtenäisyyttä ja koalitioitumista arvioidaan analysoimalla parla-

mentissa suoritettuja nimenhuutoäänestyksiä. Yhtenäisyyden ja koalitioitumisen mittaamiseen 

sovelletaan Simon Hixin kehittämää AI-indeksiä. Teoreettinen viitekehys koostuu sosioeko-

nomisesta vasemmisto–oikeisto-ulottuvuudesta ja atlanttis–eurooppalaisesta-ulottuvuudesta. 

Analyysi alkaa helmikuusta 2014, jolloin seitsemännen EP:n täysistunnossa ensimmäisen 

kerran keskusteltiin Venäjän toimista Ukrainan rajan tuntumassa, ja päättyy maaliskuuhun 

2019, jolloin kahdeksannessa EP:ssä suoritettiin viimeinen aiheeseen liittyvä nimenhuuto-

äänestys. Analyysin tulokset vahvistavat, että puolueryhmien äänestyskäyttäytyminen nou-

dattaa vasemmisto–oikeisto-ulottuvuutta ja koalitiomalleja. Tieteellisessä kirjallisuudessa käy-

tetty ”rally around the flag”-efekti on puheenvuorojen perusteella havaittavissa. Eli ’politiikka 

päättyy rantaviivalla’ -ilmaus (engl. ”politics stops at the water’s edge”) pitää puheenvuorojen 

suhteen paikkansa. Ukrainan tilanteen ja Venäjän toimien käsittely on puheenvuorojen 

poikkeuksellista yhtenäisyyttä lukuun ottamatta edennyt parlamentissa ’tavalliseen tapaan’ 

(engl. ”business as usual”). Puolueryhmien äänestyskäyttäytyminen Ukrainan tilanteen ja 

Venäjän toimien suhteen ei merkittävästi eroa muusta ulkopolitiikasta, ja puoluejäsenyys 

vaikuttaa europarlamentaarikoiden äänestyskäyttäytymiseen enemmän kuin kansalaisuus.
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1 JOHDANTO 

Helmikuun lopussa 2014 Venäjä hyökkäsi ja miehitti Ukrainaan kuuluvan Krimin niemimaan. 

Miehitystä edelsi Ukrainassa syksyllä 2013 väkivaltaisiksi yltyneet Maidan-mielenosoitukset, 

joissa Euroopan unioniin (EU) positiivisesti suhtautuneet Ukrainan kansalaiset osoittivat miel-

tään Ukrainan entisen presidentin Viktor Janukovytšin politiikkaa vastaan. Marraskuussa 2013 

Janukovytš päätti olla allekirjoittamatta EU:n ja Ukrainan välistä assosiaatiosopimusta (EU 

2014), joka oli osa EU:n itäisen kumppanuuden politiikkaa. Ukrainan viranomaisten ja mielen-

osoittajien yhteenotot eskaloituivat väkivaltaisiksi, mikä oli omiaan lisäämään tilanteen epä-

vakautta. Mielenosoitukset päättyivät presidentti Janukovytšin syrjäyttämiseen ja hallituksen 

kaatumiseen, jonka jälkeen euromieliset poliittiset toimijat ottivat kontrollin pääkaupungista, 

Kiovasta. Seurauksena tästä Venäjä menetti merkittävän määrän vaikutusvaltaa strategisesti 

jopa tärkeimmässä naapurimaassa (Busygina 2018, 9–11, 178–186). Näiden tapahtumien jäl-

keen Venäjä miehitti Krimin ja ryhtyi tukemaan Itä-Ukrainassa toimivia, Ukrainan hallinnon 

vastaisia ja venäjämielisiä ryhmittymiä. Ryhmittymien tavoitteina oli muun muassa luoda Itä-

Ukrainaan autonomisempia, Ukrainasta vähemmän riippuvaisia alueita. Itä-Ukrainan tilanne 

kehittyi nopeasti sodaksi, joka ei vuoteen 2021 ollut vielä päättynyt. 

 

EU:n reaktio Venäjän toimiin Ukrainassa oli monitahoinen: Euroopan parlamentti (EP) reagoi 

13. maaliskuuta 2014 julkaisemalla päätöslauselman (EP 2014a), jossa se muun muassa tuo-

mitsi Venäjän hyökkäyksen Krimiin ja vaati Venäjää vetämään Ukrainassa laittomasti olevat 

joukkonsa pois maasta, sekä painotti Ukrainan olevan suvereeni valtio kansainvälisen lain no-

jalla. Euroopan unionin neuvosto reagoi Krimin tapahtumiin muun muassa asettamalla Venä-

jälle pakotteita 17. maaliskuuta 2014 (Neuvosto 2014). Neuvosto on ajan saatossa asettanut 

Venäjälle lisää pakotteita Ukrainan tilanteeseen liittyen (EU 2020). Eurooppa-neuvosto päätti 

huippukokouksessaan 21. maaliskuuta muun muassa suunnitellun EU–Venäjä-huippu-

kokouksen perumisesta ja pyysi Euroopan komissiota valmistelemaan uusia, laajempia talous- 

ja kauppapakotteita sen varalta, että Ukrainan tilanne kehittyisi huonompaan suuntaan 

(Eurooppa-neuvosto 2014). Samaisessa huippukokouksessa EU-johtajat ja Ukrainan väliaikai-

nen pääministeri, Arseni Jatsenjuk, allekirjoittivat EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatio-

sopimuksen poliittiset määräykset. Yli puoli kuukautta myöhemmin EP julkaisi päätös-

lauselman, jossa se tuomitsi Venäjän toimet Krimillä ja Itä-Ukrainassa (EP 2014b). EU:n ja 

Venäjän väliset suhteet olivat huonontuneet kymmenen edellisen vuoden aikana ja Krimin 
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miehitys ja Itä-Ukrainan sota ”katkaisivat kamelin selän” (Busygina 2018, 1, 7; ks. myös 

Haukkala 2015, 25–26). Krimin miehitykseen saakka EU ja Venäjä olivat työstäneet laajaa 

strategista kumppanuutta (EP 2020), joka kuitenkin nyt jouduttiin laittamaan jäihin. Lisäksi 

EU:n ja Venäjän väliset säännölliset huippukokoukset keskeytettiin ja Venäjä myös erotettiin 

G8-ryhmästä (EP 2020). Vaikka Venäjän ja EU:n välisten suhteiden huonontumisesta oli ollut 

viitteitä aiemmissa huippukokouksissa, tuli näin äkkinäinen ja merkittävä huonontuminen 

EU:lle yllätyksenä (Haukkala 2015, 33–37). 

 

Nämä yllättävät muutokset EU:n ja Venäjän välisissä suhteissa herättävät kysymyksen, miten 

EU:n sisällä suhtauduttiin Venäjän toimiin Ukrainassa.1 Tämä tutkielma pyrkii vastaamaan tä-

hän kysymykseen analysoimalla EP:n toimintaa. Tutkimalla EP:ssä tehtyjä äänestyksiä ja siellä 

käytyjä keskusteluja on mahdollista mallintaa, miten Venäjän toimiin ja niiden poliittisiin 

seurauksiin suhtauduttiin Euroopassa. Puolueryhmien poliittisten kantojen tarkastelu antaa os-

viittaa mahdollisista muutoksista puolueryhmien suhtautumisessa Venäjään. Analysoimalla 

näitä asenteita voidaan ennustaa sekä EU:n tulevia poliittisia linjavetoja Venäjän suuntaan että 

EU–Venäjä-suhteiden kehittymistä (ks. Wagner ym. 2021). Verrattuna komissioon ja EU:n 

neuvostoon EP muodostaa tässä mielessä erityisen kiinnostavan tutkimuskohteen, koska se toi-

mii Euroopan ’pienoismallina’ – sen koostumus antaa kattavan kuvan eurooppalaisissa yhteis-

kunnissa esiintyvistä poliittisista näkemyksistä (Raunio ja Wagner 2020a, 1; 2020c, 547–548). 

Näin ollen EP:n käyttäytymisen tutkiminen palvelee useita tarkoituksia, se: myötävaikuttaa 

tieteellisen kirjallisuuden kehittymiseen arvioimalla aiempien tutkimustulosten sovelletta-

vuutta; mallintaa poliittisten puolueiden käyttäytymistä; mallintaa eurooppalaisten suhtautu-

mista Venäjään ja; myötävaikuttaa EU–Venäjä -suhteiden kehittymisen ymmärtämiseen ja 

ennustamiseen. 

 

Tutkielman seuraava luku käsittelee tutkimuskysymyksen tärkeyttä tieteellisen tutkimuksen 

näkökulmasta. Kolmas luku esittelee, miten tutkimusaihetta on käsitelty tieteellisessä 

kirjallisuudessa. Neljäs luku kertoo EP:n kehityksestä ja piirtää analyysin teoreettisen 

viitekehyksen. Viides luku keskittyy tutkimusaineistoon ja -menetelmään. Kuudes luku 

analysoi seitsemännen ja kahdeksannen EP:n toimintaa vuosina 2014–2019. Analyysin tulosten 

yhteenveto tapahtuu seitsemännessä luvussa. Tutkielman kahdeksas luku esittelee tutkimuksen 

johtopäätökset. 

 
1 Busygina (2018, 7, 75–76) huomauttaa, että riippumatta jäsenmaiden tasolla esiintyneestä erimielisyydestä 

liittyen Venäjä-sanktioihin, päätettiin sanktioista Eurooppa-neuvostossa yksimielisesti. 



 3 

2 TIETEELLISEN KIRJALLISUUDEN 

VÄHÄISYYS JA TUTKIMUSKYSYMYS 

Raunion ja Wagnerin (2020b, 515–516) mukaan poliittisten puolueiden kannat ulko- ja 

turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä ja miten nämä kannat vaikuttavat ulko- ja turvallisuus-

poliittiseen päätöksentekoon on aihe, joka on – Yhdysvaltojen politiikkaa lukuun ottamatta – 

jäänyt tutkimatta (Kaarbo 2015; Brummer ym. 2019; Braghiroli 2015; Alden ja Aran 2017, 80–

82). He huomauttavat, että esimerkiksi Hill (2016), Beach (2012) ja Smith ym. (2008) jättävät 

puolueiden ja ideologioiden välisen kilpailun ja sen merkityksen kokonaan käsittelemättä tut-

kiessaan ulkoisten sekä sisäisten muuttujien vaikutusta kansalliseen ulkopolitiikkaan. Raunio 

ja Wagner sanovat puutteen selittyvän niin sanotulla ”’sokealla pisteellä’”, joka on paljolti 

seurausta perinteisestä työnjaosta valtio-opin ja kansainvälisten suhteiden tieteenhaarojen 

välillä. He muistuttavat, että puolueryhmittymien syntyä ja äänestyskäyttäytymistä vaaleissa on 

selitetty perinteisillä sosioekonomisilla vedenjakajilla, pääasiassa vasemmisto–oikeisto-ulottu-

vuudella, samaan aikaan kun postmaterialistiset arvot ja sosiokulttuurinen ulottuvuus ovat 

muuttaneet sekä eurooppalaisia puoluejärjestelmiä että niiden ideologioita (Kriesi ym. 2006). 

Siinäkin tapauksessa, että ulkopolitiikalla on ollut vähäinen vaikutus uusien puolueiden ja 

vedenjakajien syntyyn, ovat tekijät kuten globalisaatio ja eurooppalainen integraatio helpotta-

neet populististen ja kansallismielisten puolueiden nousua (Arzheimer ym. 2017; Katz ja Crotty 

2006). Tutkimusten puutteesta riippumatta tieteellisessä kirjallisuudessa väitellään kiivaasti 

EU:n ulkopolitiikan politisoitumisesta (Wagner ym. 2021; Costa 2019; Hegemann ja 

Schneckener 2019; Neuhold ja Rosèn 2019). 

 

Tämän tutkielman tutkimuskysymys perustuu edellä mainittuun tieteellisen kirjallisuuden 

vähäisyyteen. Tutkielman tutkimuskysymys on: Millä tavoin puolueryhmien poliittiset kannat 

näyttäytyivät EP:n Venäjä-politiikassa vuosina 2014–2019? Tutkimuskysymys jakautuu vii-

teen osaan: 1) Miten Euroopan parlamentissa eri puolueryhmät suhtautuivat Venäjän toimiin 

Krimillä ja Itä-Ukrainassa vuosina 2014–2019?; 2) Olivatko puolueryhmät sisäisesti tässä 

asiassa yhtenäisiä?; 3) Olivatko kansalliset delegaatiot yhtenäisiä, eli missä määrin saman 

jäsenvaltion europarlamentaarikot äänestivät samansuuntaisesti?; 4) Oliko puolueryhmien vä-

lillä havaittavissa koalitioitumista, eli missä määrin ryhmät äänestivät samansuuntaisesti? ja; 5) 

Erosiko puolueryhmien äänestyskäyttäytyminen tässä kysymyksessä muusta ulkopolitiikasta? 
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Tutkimuskysymys ei pyri vastaamaan missä määrin puolueryhmien kannat vaikuttivat EU:n 

Venäjä-politiikkaan. Tutkimus pyrkii: a) Mittaamaan puolueiden välistä ja sisäistä yhteis-

ymmärrystä Venäjään liittyen, ja; b) Kuvailemaan puolueiden kantoja, eli sitä, suhtautuivatko 

puolueet myönteisesti tai kielteisesti Venäjään. Vaikka äänestyskäyttäytymistä analysoimalla 

on mahdollista arvioida puolueiden yhtenäisyyttä, ei äänestyskäyttäytyminen kuitenkaan kerro 

mitään äänestettävien kysymysten sisällöstä. Europarlamentaarikoiden äänestyskäyttäytymi-

seen voi esimerkiksi vaikuttaa, miten päätöslauselma tai muu teksti on muotoiltu. Äänestettä-

essä yhdestä tai useammasta Venäjää kritisoivasta päätöslauselmasta europarlamentaarikot 

valitsevat sen lauselman, minkä sisältö heidän mielestään soveltuu tilanteeseen parhaiten. On 

esimerkiksi mahdollista, että päätöslauselmaesityksiä on viisi ja jokainen niistä tuomitsee 

Venäjän. Parlamentin on kuitenkin päästävä yhteisymmärrykseen lopullisesta versiosta. 

Europarlamentaarikot joutuvat siis äänestämään myös sellaisia esityksiä vastaan, joiden ydin-

sanomaan he yhtyvät, mutta joiden yksittäisiä ilmaisuja he vastustavat. Europarlamentaarikon 

äänestyspäätös ei siis välttämättä kerro hänen suhtautumisestaan päätettävissä olevaan asiaan, 

vaan ainoastaan siitä, miten hänen äänestyskäyttäytymisensä näyttäytyy suhteessa muiden 

europarlamentaarikoiden käyttäytymiseen. Mikäli halutaan tutkia europarlamentaarikoiden ja 

puolueiden suhtautumista Venäjään, on analysoitava europarlamentaarikoiden argumentointia. 

Tähän tarkoitukseen soveltuvat erilaiset parlamenttiaineistot, kuten täysistunnon puheenvuorot. 

 

Koska analyysi keskittyy selvästi rajattuun asiakysymykseen, se pyrkii syvälliseen, tapaus-

kohtaiseen analyysiin, eikä tavoittele yleistettävyyttä.2 Analyysi käsittelee ainoastaan EP:n 

käyttäytymistä suhteessa Venäjään, Krimin ja Itä-Ukrainan kriisin kontekstissa. Kysymykset, 

jotka eivät liity Venäjän toimiin Ukrainassa jäävät tarkastelun ulkopuolelle. Huomioitavaa on, 

että tutkimus ei ainoastaan käsittele EP:n näkemyksiä Venäjä-sanktioista, vaan tarkastelee Uk-

rainan tilanteen käsittelyä parlamentissa kokonaisuudessaan. Tutkielman pituuden ollessa ra-

jattu se ei pysty analysoimaan kaikkia Ukrainan tilannetta käsitteleviä parlamenttiaineistoja. 

Analyysi keskittyy Venäjään toimiin Ukrainassa, koska näiden toimien johdosta EU on asetta-

nut Venäjälle pakotteita ja käytännössä suuri osa EU:n harjoittamasta politiikasta Venäjää koh-

taan vuosina 2014–2019 on koostunut pakote-politiikasta (Raik ja Rácz 2019). 

 

 
2 Kysymyksien politisoitumista ja niissä esiintyvän hajonnan analysoimisessa politiikan tutkijoilla on kolme 

mahdollisuutta: he voivat tarkastella tiettyä kysymystä syvällisemmin, analysoida muutoksia tietyn ajanjakson 

aikana, tai verrata kysymystä muihin kysymyksiin (Raunio ja Wagner 2020a, 1). 
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Analysoimalla nimenhuutoäänestyksiä ja täysistunnon ryhmäpuheenvuoroja tämä analyysi 

pyrkii muun muassa ottamaan kantaa väitteeseen, jonka mukaan puolueet jättäisivät 

ulkopoliittiset kysymykset puoluepolitiikan ’riitaisuuden’ ulkopuolelle. Tieteellisessä 

kirjallisuudessa tätä ilmiötä on kuvailtu ’politiikka päättyy rantaviivalla’ -ilmauksella (engl. 

”politics stops at the water’s edge”) (vrt. Raunio ja Wagner 2020b, 516, 520; 2020c, 547–548, 

551; Wagner ym. 2021, 420; Rathbun 2007, 379, 403). Ulkopolitiikan ollessa yhtä riitaisaa kuin 

muu politiikka, käytetään kirjallisuudessa ilmausta ’tavalliseen tapaan’ (engl. ”business as 

usual”) (Raunio ja Wagner 2020a, 1, 2, 7; 2020c, 551, 556). Näiden kahden käsitteen lisäksi on 

olemassa kolmas, joka tarkoittaa poikkeuksellista yhtenäisyyttä (engl. ”’rally around the flag’”) 

(Raunio ja Wagner 2020b, 521, 524; 2020c, 547–548, 553). Näitä ilmiöitä olisi mahdollista 

analysoida paitsi EP:ssä, myös kansallisissa parlamenteissa. EP kuitenkin eroaa kansallisista 

parlamenteista siinä, että se on ylikansallinen parlamentti; siellä ovat EU-jäsenmaiden 

kansallisten puolueiden kannat edustettuina, jolloin analyysin ulottuvuus on laajempi, kuin jos 

analyysi ainoastaan keskittyisi yhteen kansalliseen parlamenttiin. Hixin ym. (2007) tekemien 

analyysien mukaan europarlamentaarikoiden äänestyskäyttäytyminen on ennen kaikkea 

riippuvainen siitä, mihin puolueryhmään europarlamentaarikko kuuluu, eikä siitä, mikä hänen 

kansalaisuutensa on. Tästä syystä tutkielma keskittyy puolueryhmien – eikä kansallisten 

parlamenttien – tarkasteluun. Politisoitumisen juontaessa juurensa kansallisista puolueista 

koostuvien monikansallisten koalitioiden (puolueryhmät) näkemyseroista – eli ei jäsenmaiden 

välisistä erimielisyyksistä – on tulosten luotettavuuden kannalta parempi tarkastella EP:tä, kuin 

jotain muuta EU-elintä (Raunio ja Wagner 2020a, 1). 

 

On tärkeää tutkia EP:n puolueryhmien kantoja Venäjän toimista Ukrainassa, koska; 1) Kaikista 

EU-instituutioista EP on se, joka antaa kattavimman kuvan Euroopassa vallitsevista poliittisista 

näkemyksistä (Wagner ym. 2021, 419) ja; 2) tutkimalla vallitsevia näkemyksiä voidaan seurata 

mahdollisia muutoksia puolueryhmien suhtautumisessa Venäjään sekä sen toimiin Ukrainassa. 

Analysoimalla näitä asenteita voidaan ennustaa EU:n tulevia poliittisia linjavetoja ja EU–

Venäjä-suhteiden kehittymistä (vrt. Wagner ym. 2021; Braghiroli 2015). Näitä argumentteja 

tukee myös Raunion ja Wagnerin (2020b, 515) esittämä pääargumentti, jonka mukaan 

poliittisten puolueiden ideologioissa on selviä eroja ja, että näiden kilpailevien ideologioiden 

vaikutuksia ulko- ja turvallisuuspoliittiseen päätöksentekoon on mahdollista erottaa. Seuraava 

luku keskittyy siihen, miten tieteellinen kirjallisuus on pyrkinyt selvittämään näiden 

ideologioiden vaikutuksia. 
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3 NIMENHUUTOÄÄNESTYSTEN 

HYÖDYNTÄMINEN TIETEELLISESSÄ 

KIRJALLISUUDESSA 

Aikaisempi, EP:n nimenhuutoäänestyksiä aineistoina hyödyntävä tutkimus (ks. Attinà 1990) 

keskittyy puolueryhmien analysoimiseen. Analysoimalla kahden ensimmäisen (1979–1984 & 

1984–1989), vaalien kautta valitun EP:n nimenhuutoäänestyksiä Attinà tarkastelee puolue-

ryhmien yhtenäisyyttä ja niiden äänestyskokoonpanoja. Jälkimmäiseen ajanjaksoon keskittyvä 

analyysi osoitti EP:n puolueryhmien yhtenäisyyden olleen keskiarvoa korkeampi kansain-

välisissä kysymyksissä. Attinàn (1990, 576) analyysin mukaan EP:n soveltaessa ehdottamis-

toimintoaan on puolueryhmien yhtenäisyys huomattavasti korkeampi kuin parlamentin 

käyttäessä tarkastustoimintoaan. Hän selittää tätä sillä, että europarlamentaarikot tuntevat 

edustavansa niitä intressejä, jotka liittyvät parlamentin ehdotuksiin ja kiireellisiin päätös-

lauselmiin – europarlamentaarikot siis tuntevat jonkinlaista hengenheimolaisuutta omaa 

ryhmäänsä kohtaan. Raunion (1997, 110–111) analyysi äänestyksistä Persianlahden sodasta, 

suhteista Arabimaihin, ja Jugoslaviasta, osoitti puolueiden yhtenäisyyden olleen samalla tasolla 

verrattuna Raunion analysoimaan koko aineistoon. 

Hix ym. (2007, 127) vertasivat ryhmien yhtenäisyyttä talous-, ympäristö-, sosiaali-, ja hallinto-

kysymyksissä sekä ulkosuhteita, maanviljelyä, ja EP:n sisäisiä asioita käsiteltäessä ajalla 1979–

2004. Heidän mukaansa kysymyksen aiheella ei yleisesti ottaen ollut vaikutusta puolueiden 

yhtenäisyyteen. Kuitenkin sillä poikkeuksella, että puolueet yleensä ovat vähemmän yhtenäisiä 

ulkopolitiikkaa sekä EP:n sisäisiä kysymyksiä käsiteltäessä. Voidaan siis olettaa joidenkin 

ulkopoliittisten kysymysten jakavan europarlamentaarikkoja sekä kansallisella että 

ylikansallisella tasolla. Vaikka Hixin ym. (2007) käyttämä indeksi ottaa huomioon kolme 

äänestysvaihtoehtoa (Kyllä, Ei, Poissa), voidaan sen tuloksia verrata Ricen (1928) ja Attinàn 

(1990) indeksien tuloksiin, jotka perustuvat kahteen äänestysvaihtoehtoon (Hix ym. 2007, 92). 

Hixin ym. (2007) indeksin tulokset korreloivat 100-prosenttisesti Attinàn (1990) tuloksien 

kanssa, ja 98-prosenttisesti Ricen (1928) tuloksien kanssa, samaa dataa käytettäessä (Hix ym. 

2007, 92). Huomioitavaa on, että Ricen käyttämä indeksi eroaa huomattavasti Hixin indeksistä 

silloin, kun mitataan puolueita, jotka tyypillisesti valitsevat ”Poissa” -vaihtoehdon yhteisenä 

blokkina. Van den Putte ym. (2015, 60–62) analysoi kansainväliseen kauppaan liittyviä 
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äänestyksiä ajalla 2009–2013 ja havaitsee puolueiden välisen koalitioitumisen noudattavan 

vasemmisto–oikeisto-ulottuvuutta. Puolueryhmien yhtenäisyys ja koalitioiden liikehdintä 

kehityspolitiikassa ei merkittävällä tavalla eroa muista politiikan osa-alueista (Raunio ja 

Wagner 2020a, 14). 

Puolueiden äänestyskäyttäytymistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa on lähinnä analysoitu 

sotilaallisen voimankäytön näkökulmasta. Nämä tutkimukset ovat johdonmukaisesti osoitta-

neet, että keskustaoikeistolaiset puolueet ovat keskustavasemmistolaisia todennäköisempiä 

puoltamaan voimankäyttöä (Raunio ja Wagner 2020b; Haesebrouck ja Mello 2020). Euroo-

passa oikeistolaiset puolueet – pois lukien oikealla laidalla sijaitsevat puolueet – kannattavat 

sotilasoperaatioita vasemmistopuolueita enemmän (Wagner ym. 2018). Keskustaoikeistolaiset 

hallitukset joutuvat muita todennäköisemmin sotilaskonflikteihin (Palmer ym. 2004; Clare 

2010; Mello 2014). Laajentumisilla ei juurikaan ole ollut vaikutusta ryhmien yhtenäisyyteen, 

kaksi suurinta ryhmää äänestävät samansuuntaisesti n. 70 prosentissa äänestyksistä (Raunio ja 

Wagner 2020c, 550). Uusien jäsenvaltioiden europarlamentaarikot eivät poikkea puolue-

ryhmiensä linjasta sen enempää kuin muutkaan europarlamentaarikot (Hix ja Noury 2009; 

Lindstädt ym. 2012). Aikaisemmat, asiantuntijakyselyihin ja European Election Study -dataan 

perustuvat tutkimukset tukevat yhtenäisyyteen liittyviä tuloksia (Thomassen ym. 2004; 

McElroy ja Benoit 2007; McElroy ja Benoit 2012; Schmitt ja Thomassen 2009). Seuraava luku 

alkaa keskittymällä EP:n historialliseen muutokseen ja muuttuneeseen vallankäyttöön, minkä 

jälkeen se tarkastelee EP:n roolia EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Seuraava alaluku 

esittelee puolueiden käyttäytymistä selittävät tekijät. Toiseksi viimeinen alaluku käsittelee 

puolueryhmiä ja EP:n ulkopolitiikkaa. Luvun viimeinen osio analysoi lyhyesti Saksan 

kansallisten puolueiden Venäjä-kantoja. 
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4 EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN 

UNIONISSA 

4.1 Euroopan parlamentin historiallinen muutos 

EP on muuttunut huomattavasti sen alkuajoista, jolloin se oli pelkästään neuvoja antava elin: 

se on ajan saatossa onnistunut hankkimaan itselleen enemmän lainsäädäntö-, kontrolli- ja 

budjettivaltaa ja näin muuttunut merkityksellisemmäksi instituutioksi, joka muovaa EU:n lake-

ja ja budjettia, sillä on rooli komission nimittämisessä ja voi vaatia tätä eroamaan (Raunio ja 

Wagner 2020a, 2; 2020c, 549; Kullaa 2016, 67; Bressanelli ym. 2016, 92; Braghiroli 2015, 58–

61; Farrell ja Héritier 2007). Päätöstenteko komissiossa, EP:ssä, ja neuvostossa, sekä niiden 

välillä, perustuu kompromisseihin suurimpien puolueryhmien välillä (Raunio ja Wagner 2020a, 

15) ja tästä syystä puolueryhmien on pyrittävä sisäiseen ja ulkoiseen yhtenäisyyteen, jotta 

äänestyksistä tulisi tuloksellisia (Attinà 1990, 560). Lissabonin sopimuksen myötä EP sai 

merkittävän lainsäätämisvallan kansainvälisen kaupan ja kansainvälisten sopimusten aloilla, 

mikä on tuonut mukanaan paremmat informaatio-oikeudet – näin ollen komissio, joka edustaa 

EU:ta kansainvälisissä neuvotteluissa, raportoi aktiivisesti EP:lle sekä ennen kauppa- ja 

kansainvälisten sopimusten neuvotteluja että niiden aikana (Rosén 2018, 937; Corbett 2012, 

249–250; Raunio ja Wagner 2020a, 3). Yhteistä kauppapolitiikkaa ohjaavien lakien hyväksy-

minen, kuten polkumyyntiin liittyen, tapahtuu yhteispäätösmenettelyn kautta, ja EP:n hyväk-

syntä vaaditaan kansainvälisten sopimusten sopimisen yhteydessä, niillä aloilla, joilla sovelle-

taan tavallista lainsäätämisjärjestystä (Raunio ja Wagner 2020c, 549). Ottaen huomioon, että 

EU on maailman suurin sisämarkkina-alue ja EP omaa huomattavat valtaoikeudet kansain-

välisistä sopimuksista päätettäessä ja uusien jäsenmaiden hyväksymisessä, pystyy EP ainakin 

epäsuorasti vaikuttamaan yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan (Ripoll Servent 2014; 

Rosén 2015a, 394–396; 2015b, 95–126; Raunio ja Wagner 2020c, 549; Rosén 2018, 937). 

 

Attinà (1990, 557–559) sanoo EP:n eroavan kansallisista parlamenteista siinä, että siellä ei 

muodosteta enemmistö–oppositioryhmiä, vaan kaikilla puolueilla on sama rooli. 

Europarlamentaarikoiden toiminta, esimerkiksi äänestyskäyttäytyminen, ei ole sidottu 

enemmistön tai opposition linjauksiin: enemmistö–oppositiojakauman puuttuminen EP:ssä an-

taa europarlamentaarikoiden äänestämiselle ja puolueiden yhtenäisyydelle omalaatuisen piir-

teen; nimittäin sen, ettei kumpaakaan sido institutionaaliset ehdot, niin kuin kansallisissa parla-
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menteissa. Europarlamentaarikot ovat ajan saatossa, omien ponnistelujensa kautta, onnistuneet 

lisäämään toimivaltaansa EU:ssa (Ripoll Servent 2014, 577–582). Europarlamentaarikot ovat 

myös hyödyntäneet lisääntyneitä valtaoikeuksiaan näkyvästi, esimerkiksi vuonna 2010, kun EP 

ei hyväksynyt EU:n ja Yhdysvaltojen välistä SWIFT-sopimusta (EP 2010a), eikä myöskään 

väärentämisen vastaista ACTA-sopimusta (EP 2012). Attinàn mukaan yksi europarlamentaari-

koiden päätehtävistä on EP:n vaikutusvallan vahvistaminen, joka tapahtuu esimerkiksi 

ehdottamis- ja kontrollitoiminnon kautta: ehdottamisen Attinà määrittelee päätöksiä tekevälle 

toimielimelle esiteltävän rajatun, virallisen informaation johdonmukaisena esittelynä, ja 

kontrolloimisesta on kyse parlamentin estäessä tai hidastaessa tietyn päätöksen ratifioimista 

muuttaakseen päätöksen sisältöä, hidastaakseen sen soveltamista, tai estääkseen aiemmin teh-

dyn päätöksen toistamisen. Hän sanoo EP:n käytännössä soveltavan ehdottamistoimintoaan 

ehdottaessaan oma-aloitteista päätöslauselmaa, julkaistessaan raportin neuvoteltuaan neuvos-

ton tai komission kanssa, esittäessään kirjallisen ja suullisen kysymyksen sekä väitellessään ja 

kommunikoidessaan neuvoston kanssa, ja kontrollia ilmoittaessaan mielipiteensä tavanomai-

sessa kuulemismenettelyssä, esityksissään liittyen talousarvion hyväksymismenettelyyn, 

vetoomuksissaan EU:n tuomioistuimelle, ja yhteistyö- ja suostumusmenettelyjen esityksissään. 

 

4.2 Euroopan parlamentti unionin ulko- ja 

turvallisuuspolitiikassa 

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on edelleen pääasiallisesti valtioidenvälisen yhteistyön vaikutuk-

sen piirissä, EU instituutioilla ollessa siinä sivurooli (Raunio ja Wagner 2020c, 549; 

Chryssogelos 2015; Rosén 2015a, 383). EP on kuitenkin enenevissä määrin näyttänyt halua-

vansa vaikuttaa ulko- ja turvallisuuspolitiikasta käytävään keskusteluun (Chryssogelos 2015, 

2; Braghiroli 2015; Rosén 2015a), esimerkiksi väitellessään ulko- ja turvallisuuspolitiikasta 

sekä hyväksyessään siihen liittyviä päätöslauselmia. Sillä on myös mahdollista keskustella 

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja muiden EU-toimielinten 

kanssa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevista kysymyksistä (Raunio ja Wagner 2020c, 549; 

Rosén 2015a, 385). Yksi merkittävä muutos EU:n ulkopoliittisissa rakenteissa tapahtui noin 

kymmenen vuotta sitten, kun perustettiin Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH), joka toimii EU:n 

”ulkoministeriönä” (Chryssogelos 2015, 2). EUH:ta johtaa EU:n ulkoasioiden ja turvallisuus-

politiikan korkea edustaja, joka myös toimii yhtenä komission varapuheenjohtajista. EP:n 

kasvanut ulkopoliittinen ruokahalu ja EUH:n perustaminen ohjaavat kysymään, jos ja missä 
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määrin eurooppalaisella puoluekilpailulla on vaikutusta EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan 

(Chryssogelos 2015, 2; Braghiroli 2015). 

 

Vaikka EP luo ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan läpinäkyvyyttä ovat sen vaikutusmahdolli-

suudet pääasiassa epäsuoria (Raunio ja Wagner 2020c, 549). Käyttämällä valtaansa EP voi kaa-

taa kansainvälisiä sopimuksia sekä painostaa kolmansia maita ja kansainvälisiä organisaatioita 

esimerkiksi ihmisoikeuksiin liittyen (Raunio ja Wagner 2020a, 3; 2020c, 549). Ihmisoikeuksien 

alalla EP onkin osoittanut huomattavaa aktiivisuutta, muun muassa jakamalla vuosittaisen 

Saharov-ihmisoikeuspalkinnon (Raunio ja Wagner 2020c, 549; EP 2021). EP pystyy myös 

vaikuttamaan rahan kautta, sillä parlamentin on hyväksyttävä vuosittainen ulko- ja turvallisuus-

poliittinen budjetti (Rosén 2015b; Smith ym. 2012; Raunio ja Wagner 2020c, 549). EP:llä on 

myös suuri määrä delegaatioita – esimerkiksi Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden ryh-

män (AKT) ja EU:n yhteinen parlamentaarinen edustajakokous sekä EU:n ja Latinalaisen 

Amerikan parlamentaarinen edustajakokous (EuroLat) – kansainvälisissä tai alueellisissa parla-

mentaarisissa yleiskokouksissa sekä kolmansissa maissa. Delegaatioiden kautta europarla-

mentaarikot voivat henkilödiplomatian kautta vaikuttaa muihin osapuoliin (Raunio ja Wagner 

2020c, 549). Vaikka EP:stä on tullut merkityksellinen toimija monissa EU:n ulkopolitiikkaa 

koskevissa kysymyksissä, on europarlamentaarikoilla edelleen ulko-, puolustus- ja turvallisuus-

politiikassa vähemmän vaikutusvaltaa verrattuna komission ja EU:n neuvoston jäseniin (Rosén 

2015a, b; Stavridis ja Irrera 2015; Raube ja Rosén 2018). 

 

Niin kuin Raunio ja Wagner (2020c, 547) toteavat, on kansallisissa parlamenteissa suoritetuissa 

ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä äänestyksissä usein korostunut kansallinen etu ja 

yhtenäisyys muihin kysymyksiin verrattuna. Mikäli oppositio ja hallitus eivät ole ulko-

politiikassa yhtenäisiä, voi se muiden valtioiden silmissä näyttäytyä heikkoutena (Schulz 2001). 

Tämän lisäksi neuvotteluilla kolmansien osapuolten kanssa on myös suurempi todennäköisyys 

onnistua, mikäli kansallisessa parlamentissa vallitsee laaja tuki hallituksen politiikalle – riippu-

matta siitä omaako parlamentti muodollista päätäntävaltaa (Schulz 2001). Tämä viittaisi siihen, 

että ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä äänestyksissä heijastuisi yhtenäisyys yli puolue-

rajojen. Raunion ja Wagnerin (2020c) tutkimus osoittaa kuitenkin päinvastaisesti, että EP:n 

puolueryhmien äänestäessä ulko- ja turvallisuuspoliittisista kysymyksistä ei heidän äänestys-

käyttäytymisensä eroa heidän käyttäytymisestään muista kysymyksistä äänestettäessä. Tämä 

tulos pätee sekä puolueiden yhtenäisyyteen että puolueiden väliseen koalitioitumiseen. 

Yhdysvaltojen politiikan tutkijat ovat tosin havainneet tähän poikkeavuuden, nimittäin 
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Kupchan ja Trubowitzin (2007) analyysi Yhdysvaltain kongressista osoitti puolueiden olevan 

yhtenäisempiä ulko- ja puolustuspolitiikasta äänestettäessä verrattuna muihin osa-alueisiin. On 

kuitenkin mahdollista, että tämä ero johtuu EP:n ja Yhdysvaltain kongressin eroista, esimer-

kiksi siitä, että EP koostuu useista, hyvinkin erilaisten valtioiden poliitikoista, kongressin 

koostuessa useamman osavaltion, mutta kuitenkin yhden valtion poliitikoista. 

 

4.3 Puolueryhmien käyttäytymistä selittävät tekijät 

Lipset ja Rokkan (1967) painottavat perinteisten sosioekonomisten jakolinjojen – pääasiassa 

vasemmisto–oikeisto ulottuvuuden – merkitystä poliittisten puolueiden ja puolueperheiden 

synnyssä sekä äänestyskäyttäytymisessä. Vasemmisto–oikeisto ulottuvuutta selittävänä teki-

jänä puoltavat myös esimerkiksi Gabel ja Hix (2004) ja Noury (2002). Kriesi ym. (2006) ja 

Hooghe ja Marks (2018) painottavat vasemmisto–oikeisto ulottuvuuden lisäksi sosiokulttuuri-

sen3 ulottuvuuden merkitystä. Toinen jakolinja koostuu integraation kannattajista ja vastusta-

jista (Hooghe ym. 2002; Marks ja Wilson 2002) – tämä toinen jakolinja on ollut havaittavissa 

erityisesti eurokriisin jälkeisenä aikana (Blumenau ja Lauderdale 2018; Otjes ja van der Veer 

2016; Raunio ja Wagner 2020a, 4). Tästä johtuen, mitä lähempänä kaksi puoluetta ovat toisiaan 

sosioekonomisella vasemmisto–oikeisto-ulottuvuudella, sitä suurempi todennäköisyys, että 

puolueet äänestävät samansuuntaisesti (Raunio ja Wagner 2020a, 4). Ulkopolitiikassa havaitut 

koalitiokuviot eivät eroa merkittävästi muista politiikan osa-alueista, mikä viittaa vasemmisto–

oikeisto ulottuvuuden dominanssiin (Raunio ja Wagner 2020c, 548). Raunio ja Wagner (2020b, 

518) mukaan ei voida kuitenkaan pitää itsestäänselvyytenä, että puolueiden ulko- ja 

turvallisuuspoliittiset kannat voitaisiin suoraan johtaa puolueiden sijainneista vasemmisto–

oikeisto ja sosiokulttuurisella ulottuvuudella. Noël ja Therien (2008) pitävät vasemmisto–oi-

keisto ulottuvuutta toimivana politiikan mittarina myös globaalilla tasolla. Heidän mukaansa 

vasemmiston edustajat painottavat tasa-arvoa, sosiaalista turvaverkkoa, ja valtion interventiota, 

kun taas oikeiston edustajat painottavat yksilön työn kannustamista, ihmisten välisen kilpailun 

hyväksymistä, ja verojen pitämistä mahdollisimman alhaisina (Noël ja Therien 2008, 55). Hei-

dän kantansa on, että yksilön asemoituminen näissä ydinkysymyksissä vaikuttaa ratkaisevasti 

siihen, miten hän suhtautuu muihin kysymyksiin, kuten esimerkiksi demokratiaan, abortti-

oikeuteen, ja homoseksuaalisuuteen. 

 
3 Sosiokulttuurisesta ulottuvuudesta käytetään myös englanninkielistä nimitystä ”gal/tan”, joka muodostuu 

sanoista green (vihreä)–alternative (vaihtoehtoinen)–libertarian (libertaarinen) versus (vastaan) traditional 

(perinteinen)–authoritarian (autoritäärinen)–nationalist (kansallismielinen). 
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Globaalissa politiikassa myös Rathbun (2007, 382–386; 2004, 2–3) selittää vasemmiston ja 

oikeiston eroja osapuolten eriävillä ydinarvoilla: vasemmisto painottaa ihmisoikeuksia, liberaa-

leja arvoja, tasa-arvoa, multilateralismia, kansainvälistä vastuuta, ja suhtautuu sotilaalliseen 

voimankäyttöön kielteisesti. Oikeisto suhtautuu sotilaalliseen voimankäyttöön myötä-

mielisemmin, eikä tunne samanlaista kansainvälistä vastuuta edistää ihmisoikeuksia ja liberaa-

lia arvomaailmaa (Rathbun 2007, 382–386; 2004, 2–3). Raunio ja Wagner (2020b, 519) mu-

kaan tieteellinen kirjallisuus antaa viitteitä siitä, että ideologisesti keskustaan kuuluvat EP:n 

puolueryhmät tapaavat kannattaa eurooppalaisen integraatioon kuuluvaa yhteistä ulko- ja 

turvallisuuspolitiikkaa ja vasemmisto–oikeisto ulottuvuuden molemmilla laidoilla sijaitsevien 

puolueiden vastaavasti vastustavan lisääntynyttä integraatiota tällä saralla. Kansallisten dele-

gaatioiden yhtenäisyyden ollessa huomattavasti heikompi kuin EP:n puolueryhmien ei parla-

mentin sisäisten poliittisten konfliktien selittämiseen voida soveltaa ”kansainvälisten suhteiden 

mallia” (vrt. Steenbergen ja Marks 2004, 5), jonka mukaan puolueiden kannat ovat seurausta 

kansallisista4 intresseistä (Raunio ja Wagner 2020c, 550). 

 

Toisen maailmansodan päättymisestä saakka tasapaino Euroopan suhteissa Yhdysvaltoihin ja 

Venäjään on muodostanut pääasiallisen vedenjakajan eurooppalaisessa ulko- ja turvallisuus-

politiikassa (Chryssogelos 2015, 4). Chryssogeloksen (2015, 4) mukaan tämä ”atlanttis-

eurooppalainen” kahtiajako (vrt. Stahl ym. 2004) näyttäytyy käytännön politiikassa siinä, miten 

eurooppalaiset puolueet suhtautuvat Yhdysvaltoihin ja Venäjään: yksi puoli kannattaa Pohjois-

Atlantin liiton (Nato) isompaa roolia Euroopassa sekä näkee Yhdysvallat Euroopan luonnolli-

sena liittolaisena, kun taas Venäjää ja Venäjän pyrkimyksiä Euroopassa se pitää epäilyttävinä. 

Toinen puoli, joka suosii Euroopan itsenäistä roolia maailmanpolitiikassa, suhtautuu myötä-

mielisemmin Venäjään ja näkee maan keskustelukumppanina eurooppalaisessa turvallisuus-

keskustelussa. Tämä asetelma luo vastakkainasettelua valtioiden (Stahl ym. 2004, 418-419) 

sekä puolueiden välillä (Chryssogelos 2015, 4). 

 

Aikaisemman tutkimuksen (vrt. Bressanelli 2014; Bowler ja McElroy 2015; Hix ym. 2007; Hix 

ym. 2005; Hix ja Høyland 2013) mukaan puolueryhmien yhtenäisyyden aste on suhteellisen 

korkea, jopa yli 90 prosenttia sekä keskimäärin kansallisia delegaatioita korkeampi. Ideologi-

 
4 Kansallisten puolueiden suhtautumista tiettyihin kysymyksiin voidaan luotettavammin ennustaa sen 

perusteella, mihin kansainväliseen puolueryhmään puolue kuuluu, verrattuna siihen, että tarkasteltaisiin saman 

maan puolueiden kantoja (Hix 1999; Marks ja Wilson 2000; Hooghe ym. 2002; Marks ym. 2006; Almeida 2012; 

Prosser 2016; Hooghe ja Marks 2018). 
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sesti hauraammat ryhmät eivät välttämättä edes yritä muodostaa yhtenäistä puoluelinjaa 

(Raunio ja Wagner 2020c, 550). Politiikan tutkijat ovat myös onnistuneet selvittämään, mitkä 

yksilötasolla olevat muuttujat vaikuttavat puolueiden yhtenäisyyteen ja puolueiden väliseen 

koalitioitumiseen. Esimerkkejä yksilötason muuttujista ovat europarlamentaarikoiden ideologi-

nen etäisyys puolueen kannasta, vaalien läheisyys, ja europarlamentaarikoiden henkilökohtaiset 

urapyrkimykset. Europarlamentaarikoiden saadessa ristiriitaisia äänestysohjeita kansallisilta 

puolueiltaan ja EP-ryhmiltään on todennäköisempää, että europarlamentaarikot noudattavat 

kansallisten puolueidensa antamia ohjeita (Raunio ja Wagner 2020c, 550). Tämä pätee erityi-

sesti niissä tapauksissa, joissa kansallisen puolueen puoluejohdolla on paremmat mahdolli-

suudet rangaista ja palkita europarlamentaarikkojaan, esimerkiksi keskitetyn ehdokasvalinnan 

tai suljettujen listavaalien kautta (Raunio ja Wagner 2020c, 551). Hix (2002, 696) huomauttaa, 

että vaikka EP:n puolueryhmien johtajat päättävät europarlamentaarikoille tärkeistä asioista, 

kuten valiokuntatoimeksiannoista ja puheajoista, on heillä europarlamentaarikoiden käyttäy-

tymiseen vain rajalliset vaikutusmahdollisuudet kansallisiin puolueisiin verrattuna. Tämä 

viittaisi siihen, että kansalliset intressit päihittäisivät kansainvälisten puolueiden intressit, mikä 

johtaisi EP-ryhmien yhtenäisyyden laskuun (Raunio ja Wagner 2020a, 3–4). Europarlamentaa-

rikot asettuvat ehdolle kansallisten puolueidensa tahdosta, mikä lisää kansallisten intressien 

merkitystä europarlamentaarikoiden toiminnassa (Raunio ja Wagner 2020c, 548). EP:ssä ulko-

politiikka ei jää puoluepolitiikan ulkopuolelle, puolueet eivät siis muodosta yhtä yhtenäistä 

ulkopoliittista rintamaa, niin kuin kansallisissa parlamenteissa on ollut tapana (Raunio ja 

Wagner 2020c, 548, 560–561). Saman kansalaisuuden omaavat europarlamentaarikot eivät 

myöskään äänestä muita europarlamentaarikkoja yhtenäisemmin ulkopolitiikassa (Raunio ja 

Wagner 2020c, 556, 560–561; Braghiroli 2015, 58). 

 

Sisämarkkinoita koskevista kysymyksistä äänestettäessä kaikilla jäsenmailla on omat intressin-

sä, mikä parlamentissa jakaa jäsenmaita keskenään ja sisäisesti (Raunio ja Wagner 2020c, 552).  

Sisämarkkinat kuuluvat EP:n lainsäätämisvallan ytimeen, verrattuna ulkopoliittisiin kysymyk-

siin, joissa EP:n äänestykset harvemmin ovat lainsäädännöllisisiä: Tästä syystä puolueryhmillä 

on ulkopolitiikassa suurempi tarve muodostaa yhtenäisiä puoluekantoja (Raunio ja Wagner 

2020c, 552). Tämä viittaisi siihen, että ulkopolitiikkaa käsiteltäessä puolueet jättäisivät joka-

päiväisen, riitaisan puoluepolitiikan, ulkopuolelle (”water’s edge”) (Raunio ja Wagner 2020c, 

547). Koska EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikasta päätetään pääasiallisesti EU:n neuvostossa 

ja Eurooppa-neuvostossa, eikä parlamentissa, on todennäköistä, että ulkopolitiikasta äänestettä-
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essä kansallisilla intresseillä on vähemmän painoarvoa – eli jakautuneisuutta olisi parlamentissa 

tällöin vähemmän (Raunio ja Wagner 2020c, 552). 

 

Toisaalta puolueryhmät ja valiokunnat ovat ajan saatossa luoneet omat käytäntönsä, joihin uu-

det europarlamentaarikot sopeutuvat ja näin oppivat ’talon tavoille’ (Raunio ja Wagner 2020c, 

552). Raunio ja Wagner (2020c, 552) mukaan tämä viittaisi siihen, että äänestyskäyttäytyminen 

ulkopoliittisissa kysymyksissä ei eroaisi muista kysymyksistä – eli ulkopoliittiset äänestykset 

eivät olisi poikkeuksellisen yhtenäisiä. EP:n saadessa lisää ulkopoliittista valtaa voitaisiin 

olettaa yhtenäisyyden kärsivän niin puolueiden välillä kuin myös koko parlamentissa, koska 

tällöin EP:n äänestyksien vaikutus jäsenmaiden omiin ulkopoliittisiin intresseihin korostuisi 

(Raunio ja Wagner 2020c, 552). Vaikka enemmistö europarlamentaarikoista puoltaakin 

integraatiota on ideologinen moninaisuus parlamentissa lisääntynyt, esimerkiksi eurooppalai-

sen integraation politisoitumisen (vrt. Hooghe ja Marks 2012) myötä, mikä näkyy myös euro-

skeptisten europarlamentaarikoiden määrän kasvuna (Raunio ja Wagner 2020c, 552). Lisäänty-

neen moninaisuuden tulisi vaikuttaa kaikkiin äänestyksiin, mukaan lukien ulko- ja turvallisuus-

politiikkaa koskeviin (Raunio ja Wagner 2020c, 552). Erityisesti euroskeptisten 

europarlamentaarikoiden tulisi tällöin vastustaa EU-tason ulkopolitiikkaa (Raunio ja Wagner 

2020c, 552). Taulukko 4.2 esittelee yhteenvedon tieteellisen kirjallisuuden tuloksista liittyen 

puolueiden yhtenäisyyteen ulkopolitiikassa. Tutkielman seuraava luku esittelee tulevan analyy-

sin tutkimusaineiston- ja menetelmän. 

 

Kansalliset puolueet Ylikansalliset puolueet Kansalliset delegaatiot 

Yhtenäisempiä 

ulkopolitiikassa 

Ei eroa muihin kysymyksiin 

(Euroopan parlamentti) 

Ylikansallisia puolueita 

epäyhtenäisempiä ulkopolitiikassa 

 Yhtenäisempiä ulkopolitiikassa 

(Yhdysvaltain kongressi) 

Tietyissä tapauksissa kansallisten 

puolueiden äänestysohjeet 

menevät muiden ohjeiden edelle 

 Kansallisia delegaatioita 

yhtenäisempiä ulkopolitiikassa 

 

Taulukko 4.1. Yhteenveto tieteellisen kirjallisuuden tuloksista kansallisten ja ylikansallisten puolueiden sekä 

kansallisten delegaatioiden yhtenäisyydestä ulkopolitiikassa, muuhun politiikkaan verrattuna. 
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4.4 Euroopan parlamentti, puolueryhmät ja EU:n 

ulkopolitiikka 

EP:n historiallinen kehityskulku ja sen työjärjestys kannustavat ylikansallisen puoluepolitiikan 

tekemiseen (Raunio ja Wagner 2020c, 548). Puolueet pyrkivät luomaan enemmistöjä valio-

kunnissa ja täysistunnossa (Raunio ja Wagner 2020a, 4). EP:n ensimmäisistä vaaleista lähtien 

sen puoluejärjestelmää ovat dominoineet keskustaoikeistolainen EPP ja keskusta-

vasemmistolainen S&D, jotka pyrkivät tekemään yhteistyötä erityisesti niissä kysymyksissä, 

joissa vaaditaan absoluuttista enemmistöä (Raunio ja Wagner 2020a, 3–4). Kaksi isoa puolue-

ryhmää siis sopivat kompromissista, mikä on tavanomaista EP:ssä (Raunio ja Wagner 2020a, 

13). EPP:n ja S&D:n väliseen yhteistyöhön vaikuttavat myös EP:n sisäiset normit, koska liian 

jyrkkiä lakimuutoksia tuskin hyväksytään neuvostossa ja komissiossa (Kreppel 2002). 

 

EP:n suurin puolue EPP, oli 1950-luvulla kaikista yhtenäisin ja ideologisin puolueryhmä ja 

muodostaa nykypäivänä kaikista heterogeenisimman ryhmän (Chryssogelos 2015, 4). Tänä 

päivänä EPP:n jäsenet ovat yhdistäneet poliittiset näkemyksensä ja luoneet niistä keskusta-

oikeistolaisen identiteetin (Hix 1996, 315–317). Yleisesti ottaen keskustaoikeisto on tasaisesti 

liikkunut oikealle viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana ja muuttanut ajattelutapaansa 

federalismiin ja eurooppalaiseen integraatioon liittyen maltillisemmaksi (Marks ja Wilson 

2000). Useimmat EPP-ryhmän europarlamentaarikot ovat historiallisesti (Hassner 1982, 264) 

suhtautuneet epäilevästi Venäjän roolin eurooppalaisessa turvallisuudessa ja suhtautuneet 

positiivisesti Euroopan ja Yhdysvaltojen väliseen liittolaisuuteen (Chryssogelos 2015, 5; 

Hofmann 2021, 56–58; Belkin 2009; Silvestri 1982).5 Nykypäivänä puolue suhtautuu  

Venäjään kaikista ryhmistä suorimmin ja avoimimmin, mikä näyttäytyi esimerkiksi EPP:n 

jämäkkänä suhtautumisena Venäjän toimiin Ukrainassa, jo ennen tilanteen kriisiytymistä 

(Chryssogelos 2015, 9). 

 

EP:ssä toiseksi suurin puolueryhmä on S&D, joka koostuu työläis- ja sosiaalidemokraattisista 

puolueista Pohjois- ja Länsi-Euroopasta, sosialistipuolueista etelästä, ja postkommunistisista 

puolueista Keski- ja Itä-Euroopasta (Marks ja Wilson 2000). S&D:n jäsenet näkevät sekä 

Yhdysvallat että Venäjän tärkeinä yhteistyökumppaneina kansainvälisessä politiikassa, mutta 

eivät ilman varauksia (Chryssogelos 2015, 6). Chryssogeloksen mukaan S&D:n linja 

 
5 Poikkeaman tästä muodostaa ranskalainen gaullismi, jonka kannattajat painottavat kansallisvaltioiden 

merkitystä ja vastustavat ylikansallisen Euroopan yhdentymistä (vrt. Shields 1996; Stahl ym. 2004).  
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eurooppalaisen integraation ulottuvuudesta ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan on historiallisesti 

ollut päinvastainen kristillisdemokraatteihin verrattuna: 1980-luvulta lähtien eurooppalaiset 

sosialistit ovat kannattaneet yhtenäistä eurooppalaista ulkopolitiikkaa, joka tarvittaessa toimisi 

sekä täydennyksenä että vastapainona Yhdysvaltain politiikalle. 

 

Liberaaleista koostuva ALDE-ryhmä on kolmanneksi suurin puolue EP:ssä ja on ollut siellä 

1950-luvulta saakka. Puolue edustaa eurooppalaisen liberalismin historiallista vedenjakajaa 

sosiaaliliberalismin ja kansallisliberalismin välillä: sosiaaliliberaalit ovat lähempänä sosiaali-

demokraatteja mitä tulee talouden sääntelemiseen ja kansallisliberaalit kannattavat mahdolli-

simman vapaita markkinoita ja ’kevyttä’ EU:ta (Chryssogelos 2015, 6). Chryssogelos huoma-

uttaa, että kansallisliberaalit ovat olleet atlanttisten suhteiden tukijoita sosiaaliliberalistien suh-

tautuessa kriittisemmin Yhdysvaltoihin kylmän sodan aikana, jolloin liberaalipuolueet esittivät 

olevansa konservatiiveja pragmaattisempia käsitellessään Neuvostoliittoa. Hän sanoo, että kyl-

män sodan jälkeen liberaalit ovat pyrkineen painottamaan maltillisuuttaan ja ainutlaatui-

suuttaan näkemällä sekä Yhdysvallat että Venäjän Euroopan tärkeinä kumppaneina. 

 

Chryssogeloksen (2015, 11–12) mukaan yleisesti ottaen ALDE, EPP, ja S&D haluavat EU:n 

puhuvan yhdellä äänellä ulkopolitiikassa, kaikki kolme esimerkiksi kannattivat EUH-

instituution perustamista. Hän kuitenkin huomauttaa, että yksityiskohtaisemmassa tarkastelussa 

eroavaisuuksia puolueiden ulko- ja turvallisuuspoliittisissa linjoissa on: EPP omaa 

vankkumattoman kannan, että Euroopan puolustuksellinen suorituskyky tulisi olla osa 

parempaa yhteistyötä ja taakanjakoa Naton kanssa; S&D puoltaa itsenäisempää, Yhdysvalloista 

merkittävästi vähemmän riippuvaista roolia Euroopalle ja; ALDE myötäilee S&D:n kantaa 

siinä, ettei Euroopan turvallisuus ja puolustus tulisi olla riippuvainen muista toimijoista, tosin 

puolue myös painottaa transatlanttisten suhteiden tärkeyttä (Kuva 4.1). 
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Kolmen suurimman puolueryhmän ja niiden europuolueiden6 kannat vaikuttavat merkittävästi 

eurooppalaisen monikansallisen puoluekilpailun suuntaan, muodostamalla EU:n ”kansallisen 

intressin” unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa (Chryssogelos 2015, 8; Bardi 2004, 21–23). 

Venäjän suuntaan S&D ja ALDE painottavat pragmaattisuutta, intressien ja arvojen välistä 

tasapainoa sekä dialogia vastakkainasettelun sijasta (Chryssogelos 2015, 10). Vihreät/EVA 

kannattavat tiiviimpää integraatiota yleisesti, mutta vierastavat EU:n sotilaallisen ulottuvuuden 

kehittymistä. ECR kannattaa integraation vähentämistä ja pitää yhteistyötä Naton kanssa erityi-

sen tärkeänä. Laitavasemmisto ja -oikeisto suhtautuvat Venäjään myötämielisesti (Kuva 4.1) 

(Braghiroli ja Makarychev 2016, 216–217; Liang 2007; Chryssogelos 2011). 

 
6 Europuolueet ovat monikansallisia, ulkoparlamentaarisia federaatioita, jotka koostuvat saman ideologian omaa-

vista EU-maiden kansallisista puolueista. Europuolueet eivät ole identtisiä EP:n puolueryhmien kanssa, joskin 

molemmat tekevät läheistä yhteistyötä (Hertner 2019, 488). Lisää europuolueista (ks. Chryssogelos 2021, 2017). 

Lisää integraatiota 

Vähemmän integraatiota 

Eurooppalaisuus Atlanttis-vastaisuus Atlanttis-myönteisyys 

Laitaoikeisto* 

Laitavasemmisto** 

S&D 

ALDE 

EPP 

Kuva 4.1. Puolueryhmien sijainti ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, mitattuna atlanttis- ja integraatioakseleilla. 

Sovitettu alkuperäisestä (vrt. Chryssogelos 2015, 16). *Laitaoikeisto koostuu, parlamenttijaksosta riippuen, 

EFD:stä, EFDD:stä, ja ENF:stä. **Laitavasemmisto koostuu GUE/NGL:stä. Sitoutumattomia (NI) ei voi 

sijoittaa kuvaan, koska ryhmällä ei ole yhtenäistä poliittista linjaa. 

 

ECR 

Vihreät/EVA 
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Euroskeptiset, populistiset ja vähemmän vakiintuneet puolueryhmät vastustavat EU:n vallan 

lisäämistä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa (Kuva 4.1). Näistä oikealla laidalla olevat eivät halua 

kansallisvaltioiden menettävän etuoikeuttaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan tekemisessä. 

Vasemmalla laidalla olevat ovat huolissaan EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan militari-

soitumisesta ja taantumuksellisuudesta (Chryssogelos 2015, 12). Molemmat puolet asettuvat 

integraation lisäämistä vastaan, jolloin he selvästi erottuvat valtavirtapuolueista (Rooduijn ym. 

2017, 543–544). Vaikka näiden puolueiden juurisyyt vastustaa integraatiota ovat erilaisia, on 

käynyt ilmi, että kummankin vastustus on kytköksissä nationalismiin (Chryssogelos 2015, 13; 

Halikiopoulou ym. 2012, 504; Rooduijn ym. 2017, 543–544). Kansallismieliset oikeisto-

puolueet – erityisesti maahanmuuton negatiivisia puolia painottavat – on usein suljettu puolu-

eiden välisen yhteistyön ulkopuolelle (Raunio ja Wagner 2020a, 4). Nämä pienemmät ja vä-

hemmän vakiintuneet puolueet ovat onnistuneet luomaan itselleen tukevan aseman en-

simmäisistä suorista eurovaaleista lähtien. Tosin konservatiivit ja euroskeptiset ryhmät ovat 

koostumukseltaan ja nimien pysyvyydeltään olleet vähemmän vakaita (Raunio ja Wagner 

2020c, 550). Epävakaammalla pohjalla olevat puolueryhmät harvoin pyrkivät muodostamaan 

yhtenäisiä kannanottoja. Puolueryhmien suurempi yhtenäisyys kansallisiin delegaatioihin 

verrattuna viittaa vahvasti siihen, että EP kirjaimellisesti on ylikansallinen instituutio (Raunio 

ja Wagner 2020c, 550). 

 

4.5 Euroopan parlamentin kansalliset delegaatiot: esimerkkinä 

Saksa 

EU-maiden kansallisten puolueiden Venäjä-kantojen tarkastelu on tärkeää, koska EP:n puolue-

ryhmät koostuvat kansallisista puolueista ja niiden kannat vaikuttavat EP:n puoluekilpailuun. 

Timminsin (2011, 189) mukaan kaikista kahdenvälisistä EU-maiden ja Venäjän välisistä suh-

teista Saksa on merkityksellisin. Saksan ollessa väkiluvultaan EU:n suurin maa on sillä myös 

eniten europarlamentaarikkoja EP:ssä. Saksalaisten europarlamentaarikoiden kantojen kuulu-

essa vahvimmin edustettuihin kantoihin EP:ssä, on perusteltua lyhyesti mainita saksalaisten 

kansallisten puolueiden kannat Venäjä-kysymyksissä7 (vrt. Raunio ja Wagner 2020c, 548). 

EP:n kristillisdemokraattisessa puolueessa, eli EPP:ssä, Saksa on parhaiten edustettuna, koska 

maa on väkiluvultaan EU:n suurin jäsenmaa ja sen kansallinen kristillisdemokraattinen puolue 

 
7 Jäsenmaiden kansallisten puolueiden kantojen kokonaisvaltainen tarkastelu olisi myös perusteltua, mutta se 

vaatisi erillisen tutkielman. 
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CDU/CSU kuuluu maan suurimpiin puolueisiin. Tämä tarkoittaa, että saksalaisen CDU/CSU:n 

kannat kuuluvat vahvimmin edustettuihin kantoihin EPP:ssä. Saksa on 1960-luvulta lähtien 

pyrkinyt lähentymään Venäjän kanssa – pyrkimys, joka on tuonut esille EU-jäsenmaiden väliset 

erimielisyydet Venäjä-politiikassa (Belkin 2009, 10–11; Timmins 2011). Saksan kristillis-

demokraatit ovat ajaneet yhteistä eurooppalaista ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa ja 

kannattavat yhteisen eurooppalaisen armeijan perustamista (Hofmann 2021, 56–58). 

CDU/CSU sanoo vuoden 2017 vaaliohjelmassaan Ukrainan alueellisen itsemääräämisvallan 

olevan kyseenalaistettu Venäjän aggression myötä (CDU/CSU 2017, 55). Itä-Ukrainan sotaan 

liittyen CDU/CSU vaatii Venäjää kunnioittamaan Minskin sopimusta8 ja pitää jatkuvaa dialogia 

Venäjän kanssa tärkeänä (CDU/CSU 2017, 64). 

 

Saksan kansallinen SPD-puolue eroaa maansa kristillisdemokraateista tavassaan, jolla se tul-

kitsee multilateralismia, voimankäyttöä, ja poliittista yhteisöllisyyttä. Puolue puoltaa Saksan 

panostusta EU:n turvallisuuteen, mutta painottaa osallistavaa ja siviiliturvallisuutta (Hofmann 

2021, 58). SPD suhtautuu Natoon kristillisdemokraatteja kriittisemmin (Hofmann 2021, 58). 

Kristillisdemokraattien sitoessa yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan yhteen Naton 

kanssa, on SPD puoltanut eri mahdollisuuksien avoinna pitämistä, eli yhteistyötä Naton ja 

USA:n kanssa tai ei (Kamp ja Masala 2006). Sosiaalidemokraatit pitävät EU:n yhteistä armeijaa 

yhtenä vaihtoehtona (Bundestagsfraktion 2014). Vuoden 2017 liittopäivävaaleissa SPD vastusti 

Saksan puolustusmenojen lisäämistä 2 prosenttiin bruttokansantuotteesta (SPD 2017). Puolue 

myös ymmärtää, että multilateraalinen puolustusyhteistyö ei rajoitu ainoastaan EU:han tai 

Natoon, vaan että siihen kuuluvat myös Yhdistyneet kansakunnat (YK), Euroopan turvallisuus- 

ja yhteistyöjärjestö (ETYJ), ja Euroopan neuvosto (EN) (SPD 2017, 104–107). SPD pitää 

Venäjän toimia Krimillä ja Itä-Ukrainassa kansainvälisen lain vastaisina ja rasittavana Saksan 

ja Venäjän välisille suhteille (SPD 2017, 107). Puolue painottaa eurooppalaisen rauhan ja 

turvallisuuden olevan ainoastaan mahdollista yhteistyössä Venäjän kanssa ja pitää Venäjä-

vastaisten sanktioiden asteittaista vähentämistä mahdollisena, mikäli Venäjä edistyisi Minskin 

sopimuksen noudattamisessa (SPD 2017, 107). 

 

Saksan liberaalipuolue FDP kannattaa Natoa (Hofmann 2021, 61) ja haluaa Saksan lisäävän 

puolustusmenojaan kansallisesti ja Natossa (FDP 2017, 99–101). FDP kannattaa EU:n yhteistä 

armeijaa, jonka tulisi toimia yhteistyössä Naton kanssa (Hofmann 2021, 62). FDP pitää Krimin 

 
8 5. syyskuuta 2014 solmitun Minskin sopimuksen tavoite oli lopettaa sota Itä-Ukrainassa. Vuonna 2015 

solmitun Minsk II -sopimuksen tavoite oli sama. 
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miehitystä ja Itä-Ukrainan sotaa kansainvälisen lain vastaisena ja vaatii Venäjää perääntymään 

molemmista (FDP 2017, 100). FDP painottaa, että Venäjän vastaisia sanktioita ja maan 

poissulkemista G8-ryhmästä on jatkettava, kunnes maa luopuu interventiopolitiikastaan ja al-

kaa noudattamaan kansainvälisiä lakeja, kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa, ja 

järjestämään vapaita vaaleja (FDP 2017, 100–101). Puolue on valmis sekä lisäämään että 

vähentämään Venäjä-vastaisia sanktioita tilanteesta riippuen, ja pitää jatkuvaa dialogia Venäjän 

kanssa tärkeänä (FDP 2017, 101). Taulukkoon 4.1 on tiivistetty saksalaisten puolueiden kannat 

Krimin ja Itä-Ukrainan tilanteeseen liittyen. Kaikki puolueet kannattavat jonkinasteista dialogia 

Venäjän kanssa. 

 

Ukrainan tilanteeseen liittyen vasemmalla laidalla olevat puolueet, kuten saksalainen Die Linke 

edustaa kansallisessa puoluejärjestelmässään Venäjä-mielisintä joukkoa (Chryssogelos 2015, 

10). Die Linke suhtautuu EU:n turvallisuusinstituutioihin ja Natoon kriittisesti (Hofmann 2021, 

62). Puolueen mukaan Nato pitäisi korvata uudella, yhteisellä, osallistavalla turvallisuus-

verkolla, johon myös Venäjä kuuluisi (Linke 2017, 100–101). Puolue ei kannata Venäjä-sank-

tioita (Linke 2017, 12). Bündnis 90/Die Grünen näkee EU:n ja Naton osana YK:n turvallisuus-

verkkoa, jonka tulisi olla osallistava ja tehdä yhteistyötä Venäjän kanssa (Hofmann 2021, 60; 

Grünen 2018). Puolue pitää Krimin laitonta miehitystä ja Venäjän toimia Itä-Ukrainassa 

osasyinä kansainvälisten jännitteiden lisääntymiselle (Grünen 2017, 66). AfD pitää hyviä suh-

teita Venäjään edellytyksenä Euroopan pitkäaikaiselle turvallisuudelle ja kannattaa Venäjän 

osallistumista yhteiseen turvallisuusrakenteeseen (AfD 2017, 19). Puolue haluaa luopua 

Venäjä-sanktioista ja syventää taloudellista yhteistyötä Venäjän kanssa (AfD 2017, 19). 

Taulukko 4.2. Yhteenveto Saksan suurimpien puolueiden suhtautumisesta Venäjään, vuoden 2017 vaaliohjelmien 

perusteella. 

Puolue Venäjä-suhtautuminen 

CDU/CSU • Vaatii Venäjää kunnioittamaan Minskin sopimusta 

• Kannattaa dialogia Venäjän kanssa 

SPD • Vaatii Venäjää kunnioittamaan Minskin sopimusta 

• Kannattaa yhteistyötä Venäjän kanssa 

• Pitää sanktioiden asteittaista vähentämistä mahdollisena, tiettyjen ehtojen täyttyessä 

Bündnis 

90/Die 

Grünen 

• Pitää Krimin miehitystä laittomana 

• Kannattaa yhteistyötä Venäjän kanssa 

• Pitää Venäjän toimia Ukrainassa osasyinä kansainvälisten jännitteiden lisääntymiselle 

FDP • Vaatii Venäjää perääntymään Krimiltä ja Itä-Ukrainasta 

• Kannattaa dialogia Venäjän kanssa 

• Pitää sekä sanktioiden lisäämistä että vähentämistä mahdollisena, tiettyjen ehtojen täyttyessä 

Die Linke • Kannattaa yhteistyötä Venäjän kanssa 

• Vastustaa Venäjä-sanktioita 

AfD • Kannattaa yhteistyötä Venäjän kanssa 

• Vastustaa Venäjä-sanktioita 
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5 TUTKIMUSAINEISTO- JA MENETELMÄ 

Analyysin aineisto koostuu seitsemännen ja kahdeksannen EP:n nimenhuutoäänestyksistä ja 

puolueiden ryhmäpuheenvuoroista.9 EP:n verkkosivuilla on jokaisen puheenvuoron kohdalla 

erikseen merkitty, mikäli puheenvuoro on ryhmäpuheenvuoro. Tutkielman käyttämä data on 

kerätty manuaalisesti. Haettaessa äänestyksiä ja puheenvuoroja EP:n verkkosivujen 

hakutyökalun kautta on käytetty seuraavia hakusanoja: ”Ukraina”, ”Ukrainan”, ”Krim”, 

Krimin”, ”Venäjä”, ”Venäjän”.10 Hakusanoja on haettu sekä otsikko- että tekstihaulla. 

Nimenhuutoäänestysten aineisto koostuu päätöslauselmaesityksistä, joissa EP suoraan ottaa 

kantaa Ukrainan alueelliseen koskemattomuuteen, Krimin miehitykseen tai Venäjän toimiin 

Itä-Ukrainassa. Analyysin käyttämä äänestysdata on lueteltu tämän tutkielman liitteessä 1. 

Puheenvuorojen aineisto koostuu täysistuntokeskusteluista, joiden aiheena on Ukrainan 

alueellinen koskemattomuus, Krimin miehitys tai Venäjän toimet Itä-Ukrainassa. Analyysin 

käyttämät puheenvuorot on lueteltu tämän tutkielman liitteessä 2. Hix ja Noury (2018) keräämä 

äänestysdata on toiminut tukena seitsemännen parlamentin liittyvän materiaalin keruussa ja 

jäsentämisessä. Muu Venäjään liittyvä aineisto, kuten ihmisoikeusrikkomuksia tai tiede- ja 

teknologiayhteistyötä käsittelevät äänestykset ja puheenvuorot, jäävät analyysin ulkopuolelle. 

Kuitenkin, jos ihmisoikeusrikkomuksia käsittelevä aineisto liittyy Krimiin tai Itä-Ukrainaan, 

on tämä sisällytetty analyysiin. EP:n päätökset rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle, ja EU:n 

ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen käsittely, jäävät analyysin ulkopuolelle, koska 

kumpikaan niistä ei liity Ukrainan alueelliseen koskemattomuuteen, Krimin miehitykseen tai 

Venäjän toimiin Itä-Ukrainassa.11 Tutkielma analysoi yhteensä 99 nimenhuutoäänestystä, jotka 

edustavat pientä osaa kaikista nimenhuutoäänestyksistä samalla ajanjaksolla. Äänestysten 

määrä johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että seitsemännessä ja kahdeksannessa EP:ssä ei 

suoritettu enempää äänestyksiä liittyen Venäjän toimiin Ukrainassa. 

 

Nimenhuutoäänestysten validiteettia tutkimusmateriaalina on myös kyseenalaistettu. Tämä 

johtuu siitä, että nimenhuutoäänestykset muodostavat ainoastaan yhden osan kaikista 

äänestyksistä EP:ssä, mistä syystä äänien edustavuuteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota 

 
9 Äänestykset sekä puheenvuorot ovat saatavilla EP:n verkkosivuilla osoitteessa: 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/minutes.html. 
10 Tarkasta hausta huolimatta on mahdollista, että äänestysdataa tai puheenvuoroja on jäänyt löytämättä, koska 

EP:n hakutyökalu ei välttämättä, syystä tai toisesta, löydä niitä. Jonkin aineiston puuttuminen on kuitenkin 

erittäin epätodennäköistä. 
11 EU aloitti rahoitusavun myöntämisen Ukrainalle jo ennen Krimin miehitystä (EP 2010b). Assosiaatiosopimus 

oli tarkoitus allekirjoittaa ennen Krimin miehitystä, niin kuin tutkielman johdannosta käy ilmi. 

https://www.europarl.europa.eu/plenary/fi/minutes.html
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(Carrubba ym. 2006; Trumm 2015; Cicchi 2016; Thierse 2016). Tästä ongelmasta johtuen 

tutkielmassa analysoidaan nimenhuutoäänestysten ohella puolueiden ryhmäpuheenvuoroja 

pidettyjä täysistuntopuheenvuoroja, joiden avulla on mahdollista päästä käsiksi puolueiden 

äänestyskäyttäytymisen perustana olevaan argumentaatioon (Raunio ja Wagner 2020a; c, 561; 

Braghiroli 2015, 2013). Puheenvuorojen avulla puolueryhmien äänestyskäyttäytymisen takana 

olevaa argumentaatiota saadaan esille ja tulosten validiteetti nousee. Puheenvuorot 

analysoidaan sisällönanalyysin avulla. Puheenvuorojen teksti on käännetty niiden 

alkuperäisistä kielistä suomen kielelle kirjoittajan toimesta. Puheenvuorot löytyvät 

alkuperäiskielisinä tekstimuodossa EP:n verkkosivuilta. 

 

Analyysin tarkoituksena ei ole tuottaa laaja-alaisesti sovellettavia tuloksia, vaan nimenomaan 

tuloksia, jotka edustavat merkityksellistä, mutta kuitenkin erittäin rajattua ulkopoliittista 

kysymystä. Koska ideana on puolueryhmien poliittisten preferenssien tarkastelu rajatussa 

kontekstissa, ei äänestyskäyttäytyminen muissa kysymyksissä tuottaisi tälle analyysille 

lisäarvoa. Muusta äänestysdatasta ja muista parlamenttiaineistoista on toki paljon hyötyä 

esimerkiksi vertailevassa tutkimuksessa. Yllä mainitut argumentit alleviivaavat laajempaan 

äänestysdataan ja muuhun aineistoon pohjautuvan systemaattisen analyysin tarvetta, sillä 

tapaustutkimukset erittäin kiistanalaisista kysymyksistä voivat liioitella parlamentissa havaittua 

erimielisyyden laajuutta politiikan yksittäisillä osa-alueilla (Raunio ja Wagner 2020c, 548). 

Tällaisten tapaustutkimusten tulokset eivät sovellu laaja-alaisten johtopäätösten tekemiseen. 

 

Raunion ja Wagnerin (2020a, 8) mukaan alan tieteellisessä kirjallisuudessa seuraavia puolueita 

pidetään toistensa ideologisina naapureina: Euroopan yhtyneen vasemmiston 

konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto (GUE/NGL) ja Vihreät / Euroopan 

vapaa allianssi -ryhmä (Vihreät/EVA); Vihreät/EVA ja Euroopan parlamentin sosialistien ja 

demokraattien ryhmä (S&D); S&D ja Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä (ALDE); 

ALDE ja Euroopan kansanpuolueen ryhmä (EPP); EPP ja Euroopan konservatiivien ja 

reformistien ryhmä (ECR); ECR ja Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa -ryhmä 

(EFDD). 
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5.1 AI -indeksi 

Hix ym. (2007, 91-95) kehittämä indeksi ”AI” perustuu Rice (1928) kehittämään indeksiin, 

mutta eroaa siinä, että se myös huomioi kaikki kolme äänestysvaihtoehtoa (Kyllä, Ei, Poissa), 

eikä pelkästään kahta ensimmäistä.12 AI -indeksin asteikko ulottuu 0:sta 1:een. Kaikkien 

puolueryhmän jäsenien äänestäessä samalla tavalla on pistearvo 1. Jos ryhmä on täysin 

jakautunut, eli yksi kolmasosa ryhmästä äänestää ”Ei”, toinen äänestää ”Kyllä” ja viimeinen 

osa ”Poissa” on pistearvo 0. AI lasketaan seuraavasti: 

 

𝐴𝐼𝒾 =
𝑚𝑎𝑥 {𝐾𝒾 , 𝐸𝒾 , 𝑃𝒾} −

1
2

[(𝐾𝒾 + 𝐸𝒾 + 𝑃𝒾) − 𝑚𝑎𝑥{𝐾𝒾 , 𝐸𝒾 , 𝑃𝒾}]

(𝐾𝒾 + 𝐸𝒾 + 𝑃𝒾)
 

 jossa 𝐾𝒾 näyttää ”Kyllä” -äänien lukumäärän tietyssä äänestyksessä puolueryhmässä 𝒾, 

𝐸𝒾 näyttää ”Ei” -äänien lukumäärän ja 𝑃𝒾 ”Poissa” -äänien lukumäärän. 

 

Kun puolueryhmien yhtenäisyys kaikissa EP:n Venäjää käsittelevissä nimenhuutoäänestyksissä 

vuosilta 2014–2019 on laskettu, voidaan laskea jokaisen EP:n ja puolueryhmän yhtenäisyyden 

keskiarvot. Jotta puolueiden ja kansallisten delegaatioiden yhtenäisyyden vertaamisesta eri 

ajanjaksoina saataisiin luotettavia tuloksia, on jokaisen puolueen ja delegaation suhteellinen 

yhtenäisyys laskettava suhteellisen yhtenäisyyden indeksillä (”’relative cohesion index’”) (Hix 

ym. 2007, 93). Suhteellinen yhtenäisyys huomioi parlamentissa vallitsevan ristiriidan tason. 

Suhteellinen yhtenäisyys lasketaan jakamalla puolueryhmän tai kansallisen delegaation AI-

arvon koko parlamentin AI-arvolla. Tämän jälkeen tulos jaetaan 2:lla, jotta enemmistö 

tuloksista pysyy asteikolla 0–1 (Hix ym. 2007, 92–95; Raunio ja Wagner 2020c, 556). 

 

Puolueryhmien välinen koheesio saadaan selville laskemalla jokainen kerta, kun kaksi 

puoluetta on äänestänyt samansuuntaisesti ja jakamalla tämä luku äänestysten 

kokonaislukumäärällä. Kansallisten delegaatioiden yhtenäisyys lasketaan samalla tavalla kuin 

puolueiden yhtenäisyys, kuitenkin sillä erolla, että puolueen tilalle valitaan jäsenmaa. 

Parlamentin yhtenäisyyden selvittämiseksi lasketaan kaikkien äänestysten kaikki ”Kyllä”-, 

”Ei”-, ”Poissa”-äänet, minkä jälkeen käytetään samaa yhtälöä. 

 

 
12 Raunio ja Wagner (2020c, 555) allekirjoittavat Mühlböck ja Yordanova (2017) johtopäätöksen, jonka mukaan 

”Poissa” -vaihtoehdon huomioonottaminen on tärkeää, koska tutkimustuloksien mukaan europarlamentaarikot 

valitsevat sen silloin, kun heidän kansallisen puolueensa asiakohtaiset näkemykset eroavat parlamentin 

puolueryhmän näkemyksistä. 
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Tieteellisessä kirjallisuudessa ei ole esitetty kritiikkiä indeksiä kohtaan. AI:tä voidaan kuitenkin 

kritisoida siitä näkökulmasta, että europarlamentaarikoiden äänestyskäyttäytyminen ei 

välttämättä kerro koko totuutta heidän poliittisista kannoistaan ja voi näin antaa kannoista 

vääristävän kuvan. Europarlamentaarikko voi esimerkiksi äänestää vastoin omaa kantaansa, jos 

hän syystä tai toisesta kokee tämän olevan välttämätöntä, esimerkiksi puolueryhmänsä 

painostamana. Toinen ongelma liittyy nimenhuutoäänestyksien yksilöintiin: Aikaisemmat 

tutkimukset puolueryhmien äänestyskäyttäytymisestä EP:ssä ovat perustuneet suureen 

datamäärään, jossa ulkopoliittisia äänestyksiä ei ole yksilöity. Kaikkien ulkopolitiikkaa 

koskevien äänestysten laittaminen saman otsikon alle on voinut vääristää analyysien tuloksia 

naamioimalla yksityiskohtaisempien asiakokonaisuuksien välisiä eroja. Seuraavaksi tutkielma 

analysoi 7:n ja 8:n EP:n ryhmäpuheenvuorot ja nimenhuutoäänestykset, jotka liittyvät Krimin 

miehitykseen ja Venäjän toimiin Itä-Ukrainassa. 
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6 EUROOPAN PARLAMENTIN REAKTIO 

KRIMIN MIEHITYKSEN VANAVEDESSÄ 

6.1 Venäjä-politiikka Euroopan seitsemännessä (2009–2014) 

parlamentissa – puheenvuorot 

Tämä osio koostuu puolueryhmien ryhmäpuheenvuorojen sisällönanalyysista. Tutkielman 

kirjoittaja on kääntänyt kaikki vierailla kielillä esitetyt puheenvuorot.13 Puheenvuorojen 

analysointi pyrkii vastaamaan tutkimuskysymyksen ensimmäiseen osakysymykseen: 1) Miten 

Euroopan parlamentissa eri puolueryhmät suhtautuivat Venäjän toimiin Krimillä ja Itä-

Ukrainassa vuosina 2014–2019? 

 

26. helmikuuta 2014: Ukrainan tilannetta ja Venäjän toimia Ukrainan rajan tuntumassa 

käsitellään ensimmäistä kertaa lyhyesti täysistunnon puheenvuoroissa (EP 2014g) (Liite2). 

Tämä on noin vuorokausi ennen Krimin miehityksen alkua.14 José Ignacio Salafranca Sánchez-

Neyra (EPP) kehottaa EU:ta päättäväisesti tukemaan Ukrainaa assosiaatiosopimuksen kautta ja 

maan pyrkimyksiä demokratian vahvistamiseksi ja demokraattisten vaalien järjestämiseksi 25. 

toukokuuta. Hän ei mainitse Venäjän toimia Ukrainan rajan tuntumassa ja kiistää, että Ukrainan 

poliittisessa tilanteessa olisi kyse lännen ja Venäjän välisestä eripuraisuudesta. Hannes 

Swoboda (S&D) kehottaa Venäjää vetämään joukkonsa pois Ukrainan rajan tuntumasta. Hänen 

mukaansa sotilaallinen miehitys Venäjän toimesta olisi katastrofi kaikille osapuolille. Guy 

Verhofstadt (ALDE) painottaa, että Ukrainan tilanteessa ei ole kysymys lännen ja Venäjän 

välisestä kamppailusta. Hän myös sanoo, että Maidan -mielenosoitukset pääasiallisesti eivät 

vastustaneet Venäjää tai venäläisiä, vaan Ukrainan hallintoa. Rebecca Harms (Vihreät/EVA) 

kehottaa EU:ta tukemaan Venäjän sotilaallisen painostuksen alla olevaa Ukrainaa. Hän 

painottaa myös Ukrainan itsemääräämisoikeuden puolustamista suhteessa Venäjään. Ryszard 

Czarnecki (ECR) kehottaa EU:ta puolustamaan Ukrainan itsemääräämisoikeutta sekä 

 
13 Saksan-, ruotsin-, suomen-, ja englanninkieliset puheenvuorot kirjoittaja on kääntänyt itse.  Muut kielet on 

käännetty käännösohjelmalla ”DeepL”. Kääntämisestä riippuvaiset mahdolliset vivahde-erot eivät vaikuta 

puheenvuorojen analysointiin, koska ainoastaan jokaisen puheenvuoron ydinsanomat liittyen Krimiin ja Itä-

Ukrainaan ovat mielenkiinnon kohteina. 
14 Krimin miehityksen päivämäärästä voidaan olla montaa mieltä. Tieteellisessä kirjallisuudessa konsensus on, 

että miehitys alkoi joskus helmi-maaliskuun vaihteessa. Tarkka päivämäärä riippuu lähteen laskentatavasta, 

esimerkiksi mikäli miehityksen todetaan alkaneen jo sen suunnitteluvaiheessa, on päivämäärä huomattavasti 

aikaisempi. Tarkalla päivämäärällä ei kuitenkaan ole merkitystä tämän tutkielman analyysin kannalta. 
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varmistamaan, että Ukrainan maantieteelliset rajat pysyvät muuttumattomina. Hän ohjeistaa 

myös suhtautumaan Venäjän toimiin varovaisuudella. Helmut Scholz (GUE/NGL) kehottaa 

EU:ta, Venäjää ja Kansainvälistä valuuttarahastoa (IMF) tukemaan Ukrainan kehittymistä 

taloudellisesti. Jacek Olgierd Kurskin (EFD) mukaan Ukrainan tapahtumia tulisi tarkastella 

Venäjän presidentti Vladimir Putinin aikaisempien sanojen kontekstissa. Kurski viittaa Putinin 

vuoden 2005 lausumaan (vrt. Sanders 2014), jossa presidentti sanoi Neuvostoliiton kaatumisen 

olleen 1900-luvun merkittävä geopoliittinen katastrofi. Hänen mukaansa Ukrainan edelliset 

hallitukset loivat sairaan, Venäjä-mielisen, oligarkkisen koneiston. Kurski kertoi 

ymmärtävänsä, miksi Ukraina kieltäytyi allekirjoittamasta assosiaatiosopimusta – hän sanoo 

Venäjän taloudellisen tarjouksen olleen EU:n tarjousta huomattavasti parempi. Kurski vaatii 

EU:ta tukemaan Ukrainan demokraattista kehitystä, eikä se saa sallia venäläistä separatismia ja 

Ukrainan pirstoutumista. Hän painottaa vapaan, Eurooppa-mielisen ja Venäjästä itsenäisen 

Ukrainan merkitystä. 

 

27. helmikuuta 2014: Krimin parlamentti vallataan niin kutsuttujen ’pienten vihreiden 

miesten’ toimesta, jotka ovat Venäjän armeijan sotilaita, vaikkei heidän univormuissaan 

olekaan Venäjän lippua (Leonhard ym. 2015, 51, 56–57; Halling ja Klein 2019; UCMC 2021; 

Åslund 2018, 1–3; Higgins ja Erlanger 2014). Puheenvuorot 12. maaliskuuta 2014 ovat 

ensimmäinen kerta, kun europarlamentaarikot täysistunnossa ottavat ryhmäpuheenvuoroissa 

kantaa Venäjän toimiin Krimillä (EP 2014e). José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (EPP) 

kutsuu Venäjän toimia Krimillä absurdiksi yritykseksi miehittää niemimaa. Hänen mielestään 

EU:n tulee pyrkiä vaikuttamaan Venäjään niin, että Venäjä perääntyy Krimiltä. Hän muistuttaa, 

että Venäjän toimet rikkovat useita kansainvälisiä sopimuksia. Sánchez-Neyra pitää tärkeänä, 

että ensi sunnuntaille suunniteltu Krimin kansanäänestys hylätään lainvastaisena. EU:n tulee 

tukea Ukrainaa ja valmistautua asettamaan Venäjälle pakotteita. Hannes Swoboda (S&D) ei 

hyväksy Venäjän toimia. Hän painottaa, että EU olisi nyt paljon vahvemmassa 

neuvotteluasemassa, jos se ei olisi riippuvainen venäläisestä energiasta. Hän pitää selvänä, että 

suunniteltu kansanäänestys on laiton. Hän toteaa, että kansanäänestystä ei suoriteta 

demokraattisesti, vaan se tehdään painostamalla ihmisiä sotilaallisesti. Johannes Cornelis van 

Baalen (ALDE) sanoo suunnitellun kansanäänestyksen olevan laiton. Mikäli kansanäänestys ja 

Krimin miehitys toteutuvat, on Venäjälle asetettava vakavat taloudelliset sanktiot, jotka 

vahingoittavat sitä – myös siinä tapauksessa, että sanktiot vahingoittaisivat unionia. Hän pitää 

tilannetta erittäin vakavana ja kansainvälisen lain vastaisena. Rebecca Harms (Vihreät/EVA) 

sanoo Venäjän toimien rikkovan kansainvälistä lakia. Hänen on tyrmistynyt Venäjän 
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medioiden levittämästä propagandasta liittyen Krimin miehitykseen. Hän painottaa, ettei EU 

ole voimaton Venäjää vastaan. Hänen mukaansa kaupankäyntiä Venäjän kanssa pitää vähentää. 

Hän kannattaa diplomaattisia keinoja, mutta sanoo, että Venäjä ei tähän asti ole suostunut 

keskustelemaan tilanteesta. Harmsin mielestä taloudellisia sanktioita pitää valmistella ja ne on 

kohdennettava siten, että ne eivät iske Venäjän kansaan, vaan ainoastaan Krimin miehityksestä 

vastuussa oleviin. Ryszard Antoni Legutko (ECR) kritisoi EU:n aiempaa Venäjä-politiikkaa ja 

sanoo, että EU:lta puuttuvat niin keinot, kuin myös halu vaikuttaa Venäjään. Hänen mukaansa 

Krimin tilanne tulee etenemään siten, että Venäjä onnistuu neuvottelemaan muiden maiden 

kanssa, minkä seurauksena se saa pitää niemimaan itsellään. Legutko sanoo, ettei tule viemään 

kauaa, ennen kuin Venäjää taas aletaan kehumaan EP:ssä. Hän on varma, että Euroopan maat 

tässä asiassa vielä asettuvat Venäjän puolelle. Nikola Vuljanić (GUE/NGL) sanoo Ukrainan 

kriisin alkaneen protesteista diktaattoria vastaan. Hän syyttää EU:ta tyhjistä sanoista ja 

perättömistä lupauksista, jotka ovat ruokkineet kriisin syntymistä. Hän kysyy kannattavatko 

EU:n jäsenvaltiot Venäjän vastaisten sanktioiden asettamista. Hänen mukaansa on hyvä, että 

EU pitää Ukrainan tilannetta esillä. Vuljanić pitää selvänä, että Venäjä ei lähde Krimiltä 

rauhanomaisesti. Jacek Olgierd Kurski (EFD) sanoo Putinin haluavan palauttaa Neuvostoliiton 

maantieteelliset rajat. Hän syyttää EU:ta naiiviudesta suhteessa Venäjään. Hänen mukaansa 

Euroopan sietäisi hävetä sitä, että se on osallistunut Putinin suunnitelmaan investoimalla Nord 

ja South Stream -kaasuputkihankkeisiin. Hän käyttää Putinista nimitystä ”KGB Hitler”. Hän 

pitää erittäin tärkeänä, että Eurooppa itse tuottaisi oman energiansa eikä olisi riippuvainen 

Venäjästä. 

 

16. huhtikuuta 2014: Puheenvuoroissa europarlamentaarikot keskustelevat Venäjän itäisen 

kumppanuuden maihin kohdistamasta painostuksesta ja erityisesti Itä-Ukrainan vakauden 

horjuttamisesta (EP 2014d). José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (EPP) sanoo Ukrainan 

itäosassa olevien tapahtumien olevan osa ennalta suunniteltua epävakauttamisoperaatiota, jossa 

on separatistisia piirteitä. Hänen mukaansa Itä-Ukrainan tapahtumat noudattavat samaa kaavaa 

kuin Krimin tapahtumat, koska niihin liittyvät tunnuksettomat ja virkamerkittömät, hyvin 

varustetut ja aseistetut joukot. Hän sanoo, että EU:n on eristettävä ne, jotka rohkaisevat tätä 

epävakautta, ja siirryttävä taloudellisten pakotteiden toiseen vaiheeseen. Libor Rouček (S&D) 

sanoo, että EU:n on tuettava ukrainalaisia, jotka valitsivat eurooppalaiset arvot. Hän painottaa 

Ukrainan kansan oikeutta valita oma polkunsa. Hän muistuttaa koko Ukrainan kansalla olevan 

oikeus dialogiin, niin lännessä asuvilla ukrainankielisillä kuin myös idässä asuvilla 

venäjänkielisillä. Hänen mukaansa Krimin ja Itä-Ukrainan tapahtumat osoittavat, että Venäjä 
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ei halua Ukrainan kehittyvän ukrainalaisten valitsemaan suuntaan. Hän huomauttaa, että 

Krimin miehitys oli vastoin kaikkia kansainvälisen lain periaatteita ja myös vastoin 

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) peruskirjan, Helsingin sopimuksen päätösasiakirjan 1975, ja 

Budapestin muistion 1994 periaatteita. Hän sanoo Itä-Ukrainan tapahtumien muistuttavan 

Krimin tapahtumia. Hänen mukaansa kyse ei ole vain Ukrainasta ja sen suhteista Venäjään, 

vaan koko Euroopasta. Hänen puolueryhmänsä tuomitsee vahvasti Venäjän käyttäytymisen. 

Johannes Cornelis van Baalen (ALDE) sanoo Itä-Ukrainan tapahtumien olevan toistoa Krimin 

tapahtumista. Hän huomauttaa Putinin valehdelleen siitä, että Krimillä ei ole venäläisiä 

sotilaita. Hän sanoo Venäjän noudattavan samaa strategiaa kuin Georgiassa, Moldovassa ja 

Transnistriassa. Hän painottaa, että pitkällä tähtäimellä EU:n on panostettava Natoon ja sen 

yhteiseen puolustukseen Euroopan, Yhdysvaltojen ja Kanadan kanssa. Jos haluaa rauhaa, on 

oltava valmistautunut. Nato on heidän keskeinen fokuksensa. Euroopalla on oltava oma 

energiayhteisö, koska paras tapa lähestyä Putinia on sanomalla hänelle, että saa pitää öljynsä ja 

kaasunsa. EU:n on oltava yhtenäinen ja valmisteltava lisää sanktioita, jotka osuvat Venäjän 

talouteen ja Putinin lähipiiriin. Rebecca Harms (Vihreät/EVA) sanoo Venäjän haluavan 

Krimillä ja Itä-Ukrainassa tehtyjen toimiensa kautta estää uudet presidentinvaalit Ukrainassa. 

Sanktioita on valmisteltava. Moskovalle on painotettava, että Ukrainan kansan tahtoa on 

kunnioitettava ja EU:n on tuettava heitä. Charles Tannockin (ECR) mukaan todistamme juuri 

Putinin suunnitelman toista osaa, jonka tarkoituksena on jakaa tai niellä koko Ukraina. Hän 

sanoo väittämän, että Itä-Ukrainassa olevien ryhmien ihmisoikeuksia rikotaan, olevan loukkaus 

maailman vähemmistöjä kohtaan, joiden oikeuksia aidosti rikotaan. Vaikka ihmiset Itä-

Ukrainassa kokisivat ihmisoikeuksiensa rikottaneen se ei missään tapauksessa oikeuta 

vieraaseen valtioon hyökkäämistä ja sen miehittämistä. Länsi ei saa sallia Ukrainan jakamista 

tai tuhoamista. EU:n taloudelliset sanktiot Venäjää vastaan on nostettava samalle tasolle kuin 

Iranin vastaiset sanktiot. Ukrainalle on myös annettava välineet, joilla se sotilaallisesti voi 

puolustaa itseään. Helmut Scholz (GUE/NGL) pitää EU:n tähänastista ulkopoliittista linjaa 

Ukrainan kriisiin liittyen vääränä. Hänen mukaansa EU:n linja sivuuttaa Ukrainan tilanteen 

juurisyyt, kuten EU:n komission ja ukrainalaisten oligarkkien väliset pitkät suhteet, 

Ukrainalaisten toimijoiden rahoituksen Yhdysvaltojen toimesta ja ukrainalaisen Swoboda-

puolueen tukemisen. Protestien keskellä ovat sosioekonomiset kysymykset. EU, Yhdysvallat ja 

Putin toimivat väärin liittyessään tähän protestiin. Taulukko 6.1 esittää yhteenvedon 

seitsemännen EP:n puolueryhmien kannoista Krimin miehitystä ja Itä-Ukrainan tilannetta 

koskien. Kaikki puolueet paitsi GUE/NGL ja EFD suhtautuvat Krimin miehitykseen ja Venäjän 

toimiin kielteisesti. Näiden kahden puolueen lisäksi S&D ei myöskään mainitse pakotteita. 
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Puolueryhmä Krimin miehitys Itä-Ukraina 

EPP 1. Kansainvälisen lain vastainen 

2. Kannattaa pakotteita 

1. Suhtautuu Venäjän toimiin kielteisesti 

2. Kannattaa pakotteita 

S&D 1. Kansainvälisen lain vastainen 

2. Ei mainitse pakotteita 

1. Suhtautuu Venäjän toimiin kielteisesti 

2. Ei mainitse pakotteita 

ALDE 1. Kansainvälisen lain vastainen 

2. Kannattaa pakotteita 

1. Suhtautuu Venäjän toimiin kielteisesti 

2. Kannattaa pakotteita 

Vihreät/EVA 1. Kansainvälisen lain vastainen 

2. Kannattaa pakotteita 

1. Suhtautuu Venäjän toimiin kielteisesti 

2. Kannattaa pakotteita 

ECR 1. Kansainvälisen lain vastainen 

2. Kannattaa pakotteita 

1. Suhtautuu Venäjän toimiin kielteisesti 

2. Kannattaa pakotteita 

GUE/NGL 1. Ei mainitse kansainvälistä lakia 

2. Mainitsee pakotteet, mutta ei omaa 

kantaansa 

1. Ei ota Venäjän toimiin kantaa 

2. Mainitsee pakotteet, mutta ei omaa 

kantaansa 

EFD 1. Ei mainitse kansainvälistä lakia, 

mutta mainitsee epäsuorasti Ukrai-

nan itsemääräämisoikeuden 

2. Ei mainitse pakotteita 

1. Suhtautuu Venäjän toimiin kielteisesti 

2. Ei mainitse pakotteita 

Taulukko 6.1. Yhteenveto seitsemännen EP:n puolueryhmien kannoista liittyen Krimin miehitykseen ja Venäjän 

toimiin Itä-Ukrainassa. 

 

6.2 Venäjä-politiikka Euroopan kahdeksannessa (2014–2019) 

parlamentissa – puheenvuorot 

15. heinäkuuta 2014: Kahdeksannessa EP:ssä pidetään ensimmäistä kertaa puheenvuoroja 

Krimin miehitykseen ja Itä-Ukrainan tilanteeseen liittyen (EP 2014f) (Liite 2). Ensimmäisen 

ryhmäpuheenvuoron pitää Jacek Saryusz-Wolski (EPP). Saryusz-Wolski sanoo Venäjän lisää-

vän Ukrainan tilanteen eskalaatiota lisäämällä sotilaitaan ja sotakalustoaan alueella. Hän myös 

sanoo Venäjän tavoittelevan ”jäätynyttä” konfliktia Ukrainan suhteen. Hänen mukaansa EU:n 

tulee tukea Ukrainaa poliittisesti ja taloudellisesti, sekä tukea maan oikeutta puolustautua ja 

palauttaa maantieteelliset rajansa, perustuen YK:n peruskirjan 51. artiklaan. Saryusz-Wolski 

huomauttaa, ettei EU hyväksy Ukrainan rajojen muuttamista Venäjän toimesta ja linjaa, että 

EU:n on toimittava. Mikäli Venäjä ei täytä sille esitettyjä vaatimuksia on EU:n asetettava 

Venäjälle lisäsanktioita, jotka osuvat puolustus-, pankki-, ja energiasektorille. Knut 

Fleckenstein (S&D) sanoo odottavansa Venäjältä vakuuttavia tekoja rauhoittavien sanojen si-

jaan. Hänen mukaansa Venäjä kantaa selvän vastuun Itä-Ukrainan tilanteen eskaloitumisesta. 

Fleckenstein odottaa Venäjän lopettavan sotilaiden ja aseiden lähettämisen Ukrainaan. Hän 

odottaa myös Venäjän käyttävän suhteitaan Ukrainassa toimiviin aseellisiin separatisti-

ryhmittymiin ja käskemään heitä lopettamaan lainvastaisuudet ja hyväksymään Ukrainan presi-

dentin ehdottama rauhansuunnitelma. Anna Elżbieta Fotyga (ECR) sanoo seisovansa Ukrainan 

rinnalla sen taistelussa suvereenin valtiollisen asemansa ja maansa alueellisen koskematto-
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muuden puolesta. Hän sanoo Vladimir Putinin Venäjän haluavan palauttaa vaikutusvaltaansa 

Neuvostoliiton entisillä alueilla. Fotyga huomauttaa Venäjän noudattavan tuttua kaavaa yrityk-

sissään palauttaa neuvostoaikaista valtaansa. Hän käyttää Krimin miehitystä esimerkkinä tästä. 

Fotyga kannattaa EU:n tähänastisia toimia, mutta sanoo niiden olevan riittämättömiä. EU:n pi-

täisi asettaa pakotteita ja käyttää selkeitä diplomaattisia viestejä. Johannes Cornelis van Baalen 

(ALDE) sanoo Krimin olleen Venäjän hallinnassa ja Venäjän toimineen Itä-Ukrainassa Ukrai-

nan viime presidentinvaalien aikana. Hän sanoo, että Putinin pitäisi lopettaa avun antaminen 

separatisteille. Baalen painottaa, että Venäjän ja Putinin tulisi hyväksyä kansainvälinen laki ja 

ymmärtää, ettei Krim ole osa Venäjää. Venäjältä on vaadittava tekoja ja, mikäli nämä teot eivät 

vakuuta, EU:n on asetettava Venäjälle lisää pakotteita, koska se on ainoa tapa pitää Venäjä 

oikealla puolella Ukrainan ja Venäjän välistä rajaa. Jiří Maštálka (GUE/NGL) ei mainitse Venä-

jän toimia Krimillä ja Itä-Ukrainassa. 

 

16. syyskuuta 2014: EP:ssä käsitellään Ukrainan tilannetta ja EU:n ja Venäjän suhteita (EP 

2014c). Elmar Brok (EPP) sanoo, että Venäjä on vastoin kansainvälistä lakia miehittänyt Kri-

min. Niin kauan kuin Venäjä ei siirry sanoista teoiksi, sekä ala noudattamaan Geneven sopimus-

ta, sanktioita on pidettävä yllä. Mikäli Venäjä ei ala kunnioittamaan kansainvälistä lakia ja 

Ukrainan itsemääräämisoikeutta on asetettava uusia sanktioita. Gianni Pittella (S&D) sanoo, 

ettei kansainvälisen lain takaamaa itsemääräämisoikeutta ole kunnioitettu. Pittella sanoo 

uskovansa, että myös Venäjä haluaa naapurustossaan vallitsevan rauha ja vauraus. Kansain-

välistä lakia on puolustettava. Vuoropuhelua Venäjän kanssa on jatkettava. Pittellan mukaan 

pakotteet eivät voi korvata diplomaattisen ja poliittisen ratkaisun etsimistä. Venäjän on vedettä-

vä sotilaansa pois Ukrainasta ja kiellettävä taistelijoiden ja aseiden maahantulo Itä-Ukrainaan. 

EU:n on oltava valmis poistamaan pakotteet asteittain, jos Ukrainassa vallitseva tilanne para-

nee. Charles Tannock (ECR) sanoo, että Ukrainaa on tuettava Venäjän aggressiota vastaan. 

Hänen mukaansa Venäjä ei pysty hyväksymään sitä tosiasiaa, että sen iso naapuri on itsenäinen 

valtio. Hän sanoo Putinin johtavan autoritääristä ja revisionistista hallintoa, joka ylpeilee 

ydinasearsenaalillaan. Naton ja EU:n jäsenvaltioiden on annettava Ukrainalle tarvittavat väli-

neet, joilla maa voi puolustaa itseään. EU on onnistuneesti yhdistynyt kovien Venäjä-sankti-

oiden taakse. Petras Auštrevičiuksen (ALDE) mukaan Ukraina on joutunut kohtaamaan Venä-

jän aggression. EU ei ole onnistunut asettamaan tarpeeksi kovia pakotteita Venäjälle. Georgios 

Katrougkalos (GUE/NGL) ei mainitse Venäjän toimia Krimillä ja Itä-Ukrainassa. Rebecca 

Harms (Vihreät/EVA) sanoo Putinin vastanneen Ukrainan demokratia- ja vapauspyrkimyksiin 

miehittämällä Krimin. Harms myös sanoo Putinin olevan valmis käymään sotaa Ukrainan alu-
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eella, vapautta, demokratiaa, ja eurooppalaisia arvoja vastaan. Hän sanoo, että Putinin tavoittei-

den toteutuminen on estettävä. Nigel Farage (EFDD) sanoo, että EU on provosoinut Venäjää, 

mikä on johtanut Ukrainan nykytilanteeseen. Farage kysyy, haluaako EU sotaa Venäjän kanssa. 

Faragen mielestä EU:n on lopetettava Venäjän provosoiminen. 

 

14. tammikuuta 2015: EP:ssä keskustellaan Ukrainan tilanteesta (EP 2015b). Jacek Saryusz-

Wolski (EPP) puhuu Ukrainan vaikeasta tilanteesta, mutta ei erikseen mainitse Itä-Ukrainaa ja 

Krimin miehitystä. Hän viittaa myös lukemaan EPP:n päätöslauselmaesityksen, koska se on 

hänen puheenvuoroansa kattavampi. Knut Fleckenstein (S&D) sanoo, että Venäjän on vedettä-

vä sotilaansa ja palkkasotilaansa pois Ukrainasta, ja kaikkien osapuolten on noudatettava Mins-

kin sopimusta. Ryszard Antoni Legutko (ECR) sanoo Venäjän toimien olevan ennakoitavissa. 

Hän ei erikseen mainitse Itä-Ukrainaa ja Krimiä. Johannes Cornelis van Baalen (ALDE) sanoo, 

että Putinin suunnalta ei ole tullut mitään positiivista Krimiin liittyen. Hän uskoo sanktioiden 

toimivan. Hän toivoo sanktioiden saavan Putinin neuvottelupöytään Itä-Ukrainan tilanteeseen 

ja Krimin miehitykseen liittyen. Neuvotteluissa voidaan ainoastaan edetä, mikäli Venäjä tunnis-

taa Ukrainan olevan itsenäinen valtio, jolla on kansainvälisen yhteisön tunnustamat rajat. 

Sanktioiden pitää pysyä voimassa. Helmut Scholz (GUE/NGL) puhuu Itä-Ukrainasta ja 

Ukrainasta laajemmin, mutta ei Venäjän toimista Ukrainan alueella. Rebecca Harms (Vih-

reät/EVA) sanoo, että mitään kriisiä Itä-Ukrainassa ei olisi, jollei Venäjä olisi päättänyt olla 

tunnustamatta Ukrainan valtion maantieteellisiä rajoja. Venäjä pani tämän kriisin alulle 

miehittämällä Krimin ja jatkoi epävakauttamalla Itä-Ukrainan tilannetta. Harms sanoo Venäjän 

olevan syyllinen Itä-Ukrainassa käynnissä olevaan sotaan. Valentinas Mazuronis (EFDD) sa-

noo, että Minskin sopimusta on noudatettava. Ukrainan alueellista koskemattomuutta ja 

itsemääräämisoikeutta on puolustettava, eikä Krimin laitonta liittämistä pidä koskaan tunnus-

taa. 

 

10. helmikuuta 2015: EP käsittelee jälleen Ukrainan tilannetta (EP 2015c). Jacek Saryusz-

Wolski (EPP) haluaa EU:n käyttävän pelotevaikutuksia omaavia keinoja, jotta Venäjä perään-

tyisi Ukrainasta. Hän sanoo Venäjän tavoittelevan sotilaallista ratkaisua Ukrainassa. Venäjälle 

on asetettava lisää taloudellisia sanktioita, ja Ukrainan on saatava sotilaallista apua, jotta se ei 

enää sotilaallisesti olisi altavastaaja suhteessa Venäjään. Knut Fleckenstein (S&D) toivoo 

Venäjän suostuvan Ukrainan kriisin ratkaisemiseen diplomaattisin keinoin. Hän toivoo myös 

Venäjän käyttävän vaikutusvaltaansa positiivisesti suhteessa separatisteihin. Charles Tannock 

(ECR) sanoo Venäjän antavan taloudellista ja sotilaallista tukea separatisteille Ukrainassa. 



 32 

Tannock sanoo Putinin haluavan luoda uuden, isomman Venäjän. Hän toivoo, että EU pysyy 

yhtenäisenä sanktiokysymyksessä. Johannes Cornelis van Baalen (ALDE) sanoo, ettei hänen 

puolueryhmänsä sulje mitään sanktioita tai muita toimia ulkopuolelle, jotta Venäjää voidaan 

rangaista ja Ukrainaa auttaa. Hän toivoo kuitenkin, että ensin tehtäisiin toinen Minskin sopi-

mus. Helmut Scholz (GUE/NGL) sanoo, että sekä EU ja Venäjä kantavat vastuun siitä, mitä 

Ukrainassa tapahtuu. Scholz sanoo, että alueellista itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava ja 

taistelijat on vedettävä pois. Tasapaino on löydettävä Itä- ja Länsi-Ukrainan välillä. Rebecca 

Harms (Vihreät/EVA) sanoo Venäjän presidentti Vladimir Putinin olevan pääsyyllinen Ukrai-

nassa käytävään sotaan. Valentinas Mazuronis (EFDD) sanoo Ukrainan sodan olevan Putinin 

sota heitä kaikkia vastaan. 

 

9. kesäkuuta 2015: EP:ssä keskustellaan ulkoasiainvaliokunnan mietinnöstä, joka käsittelee 

EU:n ja Venäjän suhteiden tilaa (EP 2015a). Jacek Saryusz-Wolski (EPP) sanoo EU:n ja Venä-

jän välisten suhteiden huonon tilan olevan presidentti Putinin aggressiivisen politiikan syytä. 

Hän sanoo, että Venäjä ei ole noudattanut Minskin sopimusta. Hän myös sanoo, että sanktioita 

on jatkettava ja, että sanktiot vahingoittavat Venäjän taloutta, vaikka Venäjä ei ole muuttanut 

käyttäytymistään. Liisa Jaakonsaari (S&D) sanoo, että Venäjän on noudatettava Minskin 

sopimusta ja kunnioitettava Ukrainan oikeutta päättää poliittisista valinnoistaan. Hän sanoo 

Krimin liittämisen olleen kansainvälisen oikeuden vastaista ja lisää, että liittämistä ei saa kos-

kaan hyväksyä eikä tunnustaa. Dialogia on jatkettava Venäjän kanssa. Anna Elżbieta Fotyga 

(ECR) sanoo Venäjän harjoittavan aggressiivista politiikkaa. Hän sanoo, että pakotteita on jat-

kettava. Johannes Cornelis van Baalen (ALDE) Venäjän on palautettava Krim Ukrainalle. 

Venäjän on lopetettava toimintansa Itä-Ukrainassa, ja noudatettava Minskin sopimusta. Helmut 

Scholz (GUE/NGL) ei mainitse Krimiä tai Itä-Ukrainaa. Rebecca Harms (Vihreät/EVA) sanoo, 

että sanktioita on jatkettava ja Minskin sopimusta noudatettava. Fabio Massimo Castaldo 

(EFDD) ei mainitse Krimiä tai Itä-Ukrainaa. 

 

10. kesäkuuta 2015: Parlamentissa pidetään puheenvuoroja liittyen mietintöön, jonka aiheena 

on Mustanmeren alueen sotilaallisstrateginen tilanne Venäjän liitettyä Krimin laittomasti 

alueeseensa (EP 2015d). Puolueryhmien edustajista ensimmäisenä puhuu Gabrelius 

Landsbergis (EPP), joka sanoo Mustanmeren tilanteen muuttuneen Venäjän harjoittaman 

aggression ja Krimin miehityksen johdosta. Krimin miehitystä ei ikinä tulla tunnustamaan ja 

Minskin sopimusta on noudatettava. Krimin miehitystä on puheenaiheena ylläpidettävä. Ana 

Gomes (S&D) sanoo, että EU:n ei pidä tunnustaa Krimin laitonta liittämistä. EU:n pitää myös 
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toistaa sitoutumisensa Ukrainan itsenäisyyteen ja alueelliseen koskemattomuuteen. Venäjän on 

noudatettava Minskin sopimuksia. Mikäli Putin jatkaa Ukrainassa toimivien 

separatistijoukkojen johtamista ja Ukrainan tilanteen horjuttamista on Venäjä-vastaisia 

pakotteita tiukennettava. Marek Jurek (ECR) sanoo Putinin haluavan palauttaa Neuvostoliiton. 

Hän mainitsee Krimin liittämisen ja Itä-Ukrainan sodan, mutta ei suoraan kerro kantaansa, 

vaikkakin hän puhuu Putinista negatiiviseen sävyyn. Fernando Maura Barandiarán (ALDE) 

sanoo, että Venäjän hallitusta kohtaan on aina pidettävä tiukka ja voimakas asenne. Hän sanoo 

Krimin liittämisen olleen laiton. Javier Couso Permuy (GUE/NGL) sanoo, että EU olisi ainakin 

osasyyllinen Krimin liittämiseen. Hän kysyy, jos EU voi tehdä Venäjä-politiikastaan 

riippuvaista Krimin liittämisestä Venäjään. Hän sanoo mietinnön edustavan kyynistä ja 

sodanlietsovaa kantaa. Indrek Tarand (Vihreät/EVA) on Permuyn kanssa eri mieltä, ja sanoo 

epäsuorasti Venäjän olevan syypää Krimin liittämiseen. Mike Hookem (EFDD) sanoo suuren 

osan kivusta, tappiosta, ja kärsimyksestä Ukrainassa voidaan suoraan katsoa johtuvan EU:n 

laajentumispolitiikasta. Hookem tuomitsee yhtä lailla Venäjän ja presidentti Putinin 

laajentumispyrkimykset. Hän sanoo, että sekä EU:n että Venäjän on lopetettava Ukrainan 

ohjaaminen. 

 

14. lokakuuta 2015: Parlamentissa puhutaan jälleen Ukrainan tilanteesta (EP 2015e). Cristian 

Dan Preda (EPP) ei puheenvuorossaan maininnut Krimiä tai Itä-Ukrainaa, mutta sanoi, ettei 

sanktioiden poistamisesta puhuminen ole tällä hetkellä ajankohtaista. Knut Fleckenstein (S&D) 

ei puheenvuorossaan maininnut Krimiä tai Itä-Ukrainaa. Anna Elżbieta Fotyga (ECR) viittaa 

YK:n peruskirjaan sisältyvään periaatteeseen, jonka mukaan kansainvälisissä suhteissa 

pidättäydytään voimankäytöstä, ja sanoo Venäjän olevan vastuussa Krimin liittämisestä ja sa-

noo maan olevan todellinen osapuoli Ukrainan konfliktissa. Petras Auštrevičius (ALDE) sanoo, 

että edellisenä päivänä aselepoa rikottiin, minkä seurauksena ukrainalainen sotilas menehtyi. 

Hän myös sanoo, että EU:n pitäisi lähettää yhteisen turvallisuus- ja puolustuspoliittisen dele-

gaation Itä-Ukrainaan. Helmut Scholz (GUE/NGL) ei puheenvuorossaan maininnut Krimiä tai 

Itä-Ukrainaa. Rebecca Harms (Vihreät/EVA) sanoo, että sanktioiden höllentämisestä voidaan 

EU:n sisällä keskustella. James Carver (EFDD) ei mainitse Krimiä tai Itä-Ukrainaa. Louis Aliot 

(ENF) ei mainitse Krimiä tai Itä-Ukrainaa. 

 

4. helmikuuta 2016: parlamentissa keskustellaan Krimistä ja erityisesti Krimin tataarien 

ihmisoikeustilanteesta (EP 2016a). Andrej Plenković (EPP) sanoo Venäjän miehittäneen Kri-

min laittomasti. Hän myös sanoo, että Venäjä rikkoo Krimin tataarien ihmisoikeuksia. EU ei 
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saa tunnustaa Krimin miehitystä ja Venäjän vastaisia sanktioita on jatkettava. Jos Venäjän 

viranomaiset haluavat parantaa suhteitaan EU:hun, on Venäjän poistuttava Krimiltä ja annetta-

va Ukrainan ottaa alueensa hallintaan. Tibor Szanyi (S&D) sanoo, että ensisijainen keino saa-

vuttaa ratkaisu Krimin tilanteeseen on, että Putin ja häntä tukevat lopettavat väkivaltaisuudet 

Krimin kansaa ja tataareita vastaan. Szanyi sanoo, että pakotteita on jatkettava. Mark 

Demesmaeker (ECR) sanoo, että Krimin liittäminen Venäjään on laitonta ja, että Venäjä rikkoo 

Krimin tataarien ihmisoikeuksia. Kaja Kallas (ALDE) sanoo Venäjän rikkovan Krimin tataa-

rien ihmisoikeuksia, esimerkiksi ahdistelemalla ja rajoittamalla heidän sananvapauttaan. 

 

12. toukokuuta 2016: EP:ssä keskustellaan Krimin tataareista (EP 2016b). Cristian Dan Preda 

(EPP) sanoo, että Krimin tataarien ihmisoikeustilanne on huonontunut helmikuusta lähtien. Hän 

sanoo myös, että Krim on Ukrainan alue, jonka Venäjä on laittomasti liittänyt. Hänen mukaansa 

EPP ei tunnusta Krimiä osaksi Venäjää. Neuvottelut Venäjän poistumisesta Krimiltä on 

aloitettava. Richard Howitt (S&D) sanoo Krimin tataarien ihmisoikeustilanteen olevan huono. 

Venäjä on hänen mukaansa laiminlyönyt tataarien ihmisoikeuksia Krimin liittämisestä lähtien. 

Mark Demesmaeker (ECR) sanoo Venäjän rikkovan kansainvälistä lakia. Hän myös sanoo, että 

Krimin tataareja kohdellaan lainvastaisesti. Painostusta ja pakotteita Kremlin suuntaan ei saa 

heikentää. Marietje Schaake (ALDE) sanoo, että Krimin laiton liittäminen Venäjään on 

johtanut vähemmistöjen, kuten Krimin tataarien, oikeuksien laiminlyöntiin. Krimin laittoman 

miehityksen on loputtava. Jean-Luc Schaffhauser (ENF) sanoo aiempien puheenvuorojen 

olevan väärässä Krimin tataarien alkuperäiskansojen aseman suhteen. Schaffhauser sanoo, että 

Krimin tataarit syyllistyvät laittomuuksiin Ukrainassa. 

 

14. helmikuuta 2017: EP:ssä keskustellaan Itä-Ukrainan tilanteen heikkenemisestä (EP 

2017c). Sandra Kalniete (EPP) sanoo Putinin kiihdyttävän sotaansa Ukrainaa vastaan. Kalniete 

toteaa, että Putin on pysäytettävä ennen kuin hän ottaa muita eurooppalaisia valtioita 

kohteekseen. Sanktioiden löysäämisestä voidaan keskustelle ainoastaan siinä tapauksessa, että 

Venäjä alkaa noudattamaan Minskin sopimusta täysimittaisesti. Mikäli Venäjän aggressio 

lisääntyy, on sanktioita myös lisättävä. Victor Boştinarun (S&D) mukaan S&D on sitä mieltä, 

että ainoastaan Minskin sopimuksen täysimittainen noudattamainen voi ratkaista Itä-Ukrainan 

konfliktin. Hän tuomitsee Venäjän avun separatisteille ja maan suoran sekaantumisen Itä-

Ukrainan tilanteeseen. Anna Elżbieta Fotyga (ECR) sanoo Krimin miehityksen olevan laiton. 

Hän toteaa Krimin ja Itä-Ukrainan tilanteen huonontuneen. Johannes Cornelis van Baalen 

(ALDE) sanoo, ettei mikään ole muuttunut: Venäjä hallitsee edelleen alueita Itä-Ukrainassa ja 
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miehittää Krimiä. Hän sanoo Venäjän lisäävän sotilaallista väliintuloaan Itä-Ukrainassa. 

Baalenin mukaan mitään näistä asioista ei voida hyväksyä, ja sanktioita voidaan joutua 

lisäämään. Helmut Scholz (GUE/NGL) sanoo, että Minsk II -sopimukselle ei löydy korvaavaa 

vaihtoehtoa. Rebecca Harms (Vihreät/EVA) sanoo, että Putin haluaa säilyttää Ukrainan 

Venäjän vaikutusvallan piirissä. Sanktioiden kiristämisestä on keskusteltava. Harmsin mukaan 

Venäjä epäonnistuu Minskin sopimuksen noudattamisessa. Jean-Luc Schaffhauser (ENF) ei 

puhu Krimin miehityksestä tai Itä-Ukrainan tilanteesta. 

 

16. maaliskuuta 2017: EP:ssä keskustellaan ukrainalaisista poliittisista vangeista Venäjällä ja 

Krimin tilanteesta (EP 2017b). Dariusz Rosati (EPP) sanoo Krimin laittoman miehityksen ja 

Ukrainan maaperän laittoman valtauksen jatkuvan. Hän sanoo, että uusien sanktioiden asetta-

mista pitää harkita. Marju Lauristin (S&D) sanoo Krimin miehityksen olevan laiton, eikä sitä 

saa tunnustaa. Charles Tannock (ECR) sanoo Krimin edelleen olevan osa Ukrainaa. Tannock 

sanoo, ettei Krimin miehitystä saa unohtaa. Urmas Paet (ALDE) sanoo, että Venäjän on nouda-

tettava Minskin sopimusta ja peräännyttävä Krimiltä. Jiří Maštálka (GUE/NGL) ei puhu Krimin 

miehityksestä tai Venäjän toimista Itä-Ukrainassa. Heidi Hautala (Vihreät/EVA) sanoo Krimin 

miehityksen olevan laiton, eikä sitä saa tunnustaa. EU:n on tunnustettava Ukrainan täysi 

itsemääräämisoikeus ja koskemattomuus ja, että Krim on osa Ukrainaa, hän jatkaa. Marcus 

Pretzell (ENF) ei puhu Krimin miehityksestä tai Venäjän toimista Itä-Ukrainassa. 

 

5. lokakuuta 2017: EP:ssä pidetään puheenvuoroja Krimin tataarijohtajien Ahtem Chiigozin 

ja Ilmi Umerovin sekä toimittaja Mikola Semenan tapauksista (EP 2017a). Dariusz Rosati 

(EPP) sanoo Krimin miehityksen olevan laiton. Rosati sanoo, että sanktioita on jatkettava, 

kunnes Venäjä palauttaa Krimin Ukrainalle. Tibor Szanyi (S&D) sanoo Krimin miehityksen 

olevan laiton. Szanyin mukaan Ukrainan rajat ja itsemääräämisoikeus on palautettava. Charles 

Tannock (ECR) sanoo Krimin miehityksen olevan laiton. Hän sanoo, että sanktioita on jatketta-

va. Urmas Paet (ALDE) mukaan ainoa ratkaisu Krimin kriisille on, että Venäjä lopettaa Krimin 

miehittämisen ja palauttaa sen Ukrainalle. Jiří Maštálka (GUE/NGL) puhuu yleisesti Ukrainan 

tilanteesta, mutta ei mainitse Venäjää. Bronis Ropė (Vihreät/EVA) sanoo, että Krim on saatava 

takaisin Ukrainalle. Marie-Christine Arnautu (ENF) ei mainitse Venäjän toimia Ukrainassa. 

17. huhtikuuta 2018 EP:ssä keskustellaan Venäjän tilanteesta (EP 2018b). Sandra Kalniete 

(EPP) ei suoraan mainitse Krimin miehitystä ja Itä-Ukrainaa, vaan puhuu yleisesti Venäjästä ja 

sen toimista Syyriassa. Knut Fleckenstein (S&D) ei mainitse Venäjää, Krimiä tai Itä-Ukrainaa. 

Anna Elżbieta Fotyga (ECR) ei puhu suoranaisesti Venäjän toimista Ukrainassa. Hän sanoo 
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EU:n ja Venäjän välisten suhteiden olevan huonot. Petras Auštrevičius (ALDE) sanoo, että 

Venäjän vastaisia sanktioita on lisättävä Venäjän aggression torjumiseksi. Rebecca Harmsin 

(Vihreät/EVA) mukaan Venäjä haluaa Krimin miehityksellä Itä-Ukrainassa toimimalla näyttää 

EU:lle vahvuuttaan. Helmut Scholz (GUE/NGL) ei mainitse Krimiä tai Itä-Ukrainaa. James 

Carver (EFDD) ei mainitse Krimiä tai Itä-Ukrainaa. Janice Atkinson (ENF) ei mainitse Krimiä 

tai Itä-Ukrainaa. 

 

14. kesäkuuta 2018: Parlamentissa keskustellaan Venäjästä ja erityisesti ukrainalaisen 

poliittisen vangin Oleg Sentsovin tapauksesta (EP 2018a). Róża Gräfin von Thun und 

Hohenstein (EPP) puhuu Venäjästä kriittiseen sävyyn, mutta ei suoranaisesti ota kantaa Krimin 

miehitykseen tai Itä-Ukrainan tilanteeseen. Tibor Szanyi (S&D) puhuu Venäjästä kriittiseen 

sävyyn, mutta ei suoranaisesti ota kantaa Krimin miehitykseen tai Itä-Ukrainan tilanteeseen. 

Anna Elżbieta Fotyga (ECR) sanoo Krimin miehityksen olevan laiton. Petras Auštrevičius 

(ALDE) puhuu Venäjästä kriittiseen sävyyn, mutta ei suoranaisesti ota kantaa Krimin 

miehitykseen tai Itä-Ukrainan tilanteeseen. Heidi Hautala (Vihreät/EVA) sanoo Krimin 

miehityksen olevan laiton. 

 

11. maaliskuuta 2019: EP:ssä keskustellaan EU:n ja Venäjän poliittisten suhteiden tilasta (EP 

2019b). Cristian Dan Preda (EPP) ei mainitse Krimiä tai Itä-Ukrainaa. Liisa Jaakonsaari (S&D) 

sanoo EU:n ja Venäjän välisten suhteiden johtuvan siitä, että Venäjä rikkoi kansainvälistä lakia 

miehittämällä Krimin ja hyökkäämällä Itä-Ukrainaan. Anna Elżbieta Fotyga (ECR) ei suoraan 

ota kantaa Krimin miehitykseen tai Itä-Ukrainan tilanteeseen. Hilde Vautmans (ALDE) ei 

mainitse Krimiä tai Itä-Ukrainaa. Rebecca Harms (Vihreät/EVA) sanoo Krimin miehityksen ja 

Itä-Ukrainan sodan estävän hyvien suhteiden rakentamista Venäjään. Helmut Scholz 

(GUE/NGL) ei mainitse Krimiä tai Itä-Ukrainaa ja sanoo, että Venäjä-sanktioista on luo-

vuttava. Jonathan Arnott (EFDD) sanoo, ettei hän kannata Venäjän toimia Krimillä. Jean-Luc 

Schaffhauser (ENF) ei mainitse Krimiä tai Itä-Ukrainaa. 

 

26. maaliskuuta 2019: EP:ssä keskustellaan Venäjän federaation viiden vuoden ajan harjoitta-

masta Krimin laittomasta miehityksestä (EP 2019a). Elmar Brok (EPP) sanoo Venäjän rikkovan 

kansainvälistä lakia miehittämällä Krimin ja sotimalla Itä-Ukrainassa. Hän sanoo, että sankti-

oita on ylläpidettävä. Ana Gomes (S&D) sanoo Krimin miehityksen rikkovan kansainvälistä 

lakia ja Ukrainan kansan ja erityisesti tataarien oikeuksia. Hän sanoo Venäjän lietsovan sotaa 

Itä-Ukrainassa. Marek Jurek (ECR) ei ota kantaa Venäjän toimiin Krimillä tai Ukrainassa. 
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Jasenko Selimovic (ALDE) sanoo Krimin miehityksen rikkovan kansainvälistä lakia. Hän 

myös toteaa, että EU:n on painostettava Venäjää lähtemään Krimiltä ja Itä-Ukrainasta. Heidi 

Hautala (Vihreät/EVA) sanoo Krimin miehityksen olevan laiton. Javier Couso Permuy 

(GUE/NGL) kyseenalaistaa määritelmän ”Krimin miehitys”. Jean-Luc Schaffhauser (ENF) sa-

noo EU:n tuomitsevan Krimin laittoman miehityksen mutta hyväksyvän Kosovon laittoman 

miehityksen. Hän myös sanoo EU:n tuomitsevan Krimin kansanäänestyksen mutta kannattavan 

Kosovon laitonta itsenäisyysjulistusta vuonna 2008. Taulukko 6.2 esittää yhteenvedon 

kahdeksannen EP:n puolueryhmien kannoista Krimin miehitystä ja Itä-Ukrainan tilannetta 

koskien. GUE/NGL ja ENF eivät tuomitse Krimin miehitystä tai Venäjän toimia, eivätkä 

kannata Venäjä-pakotteita. EFDD ei myöskään kannata pakotteita, mutta suhtautuu kielteisesti 

Krimin miehitykseen ja Venäjän toimiin. 

 

Puolueryhmä Krimin miehitys Itä-Ukraina 

EPP 1. Kansainvälisen lain vastainen 

2. Kannattaa pakotteita 

1. Suhtautuu Venäjän toimiin kielteisesti 

2. Kannattaa pakotteita 

S&D 1. Kansainvälisen lain vastainen 

2. Kannattaa pakotteita 

1. Suhtautuu Venäjän toimiin kielteisesti 

2. Kannattaa pakotteita 

ALDE 1. Kansainvälisen lain vastainen 

2. Kannattaa pakotteita 

1. Suhtautuu Venäjän toimiin kielteisesti 

2. Kannattaa pakotteita 

Vihreät/EVA 1. Kansainvälisen lain vastainen 

2. Kannattaa pakotteita 

1. Suhtautuu Venäjän toimiin kielteisesti 

2. Kannattaa pakotteita 

ECR 1. Kansainvälisen lain vastainen 

2. Kannattaa pakotteita 

1. Suhtautuu Venäjän toimiin kielteisesti 

2. Kannattaa pakotteita 

GUE/NGL 1. Ei ota kantaa Krimin miehitykseen 

2. Ei kannata pakotteita 

1. Ei ota kantaa Venäjän toimiin 

2. Ei kannata pakotteita 

EFDD 1. Kansainvälisen lain vastainen 

2. Ei mainitse pakotteita 

1. Suhtautuu Venäjän toimiin kielteisesti 

2. Ei mainitse pakotteita 

ENF 1. Ei ota kantaa Krimin miehitykseen 

2. Ei mainitse pakotteita 

1. Ei ota kantaa Venäjän toimiin 

2. Ei mainitse pakotteita 

Taulukko 6.2. Kahdeksannen EP:n puolueryhmien kannat liittyen Krimin miehitykseen ja Venäjän toimiin Itä-

Ukrainassa. 

6.3 Venäjä-politiikka Euroopan seitsemännessä (2009–2014) 

parlamentissa – nimenhuutoäänestykset 

Euroopan seitsemännessä parlamentissa suoritettiin vuonna 2014 yhteensä 33 nimenhuuto-

äänestystä (Liite 1), jotka liittyivät Venäjän Krimin miehitykseen ja toimiin Ukrainassa. 

Parlamentissa oli tuolloin kahdeksan puolueryhmää: Euroopan liberaalidemokraattien liiton 

ryhmä (ALDE), Vapaa ja demokraattinen Eurooppa (EFD), Euroopan konservatiivit ja 

reformistit (ECR), Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) (EPP), Euroopan 

yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto (GUE/NGL), 
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Sitoutumattomat (NI), Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä (S&D), ja 

Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmä (Vihreät/EVA). 

 

Äänestyksissä ilmenevää yhtenäisyyttä mitattaessa kyse on ainoastaan siitä, missä määrin 

europarlamentaarikot ja ryhmät ovat samaa mieltä äänestyksessä päätettävistä asioista. Eli jos 

osa europarlamentaarikoista äänestää Venäjää tuomitsevaa päätöslauselmaa vastaan se ei 

välttämättä tarkoita heidän olevan Venäjän tuomitsemista vastaan, vaan sitä, miten tuo 

tuomitseminen on tekstissä muotoiltu. Tästä syystä esimerkiksi Venäjän hyökkäyksestä 

Krimiin suoritettiin 25 nimenhuutoäänestystä saman päivän aikana, ennen kuin lopullisesta 

päätöslauselmasta päästiin parlamentin kesken yhteisymmärrykseen. On myös mahdollista, että 

europarlamentaarikko äänestää yhtenä kuukautena yhden puolueen jäsenenä ja seuraavana 

kuukautena toisen puolueen jäsenenä.15. Käytännössä tällaiset tapaukset ovat äärimmäisen 

harvinaisia. Toinen mahdollinen skenaario on, että tietyn jäsenvaltion europarlamentaarikot 

osallistuvat huomattavasti pienempään määrän äänestyksiä, kuin muiden maiden 

europarlamentaarikot. Esimerkkeinä tästä ovat Kreikka ja Kypros, jotka osallistuivat vain 7 

nimenhuutoäänestykseen EP 7:ssä (Liite 5). 

 

Puolueiden sisäinen yhtenäisyys (Liite 3) oli kolmen suurimman puolueen – ALDE, EPP, S&D 

– kohdalla erittäin korkea, jokaisen AI-keskiarvo ylitti (0,93). Vihreät/EVA oli (0,97) parla-

mentin toiseksi yhtenäisin ryhmä EPP:n jälkeen, jonka yhtenäisyys oli (0,99). ECR:n yhtenäi-

syys oli (0,90). NI – eli sitoutumattomat – olivat (0,80) suurimmilta osin yhtenäisiä. GUE/NGL 

ja EFD edustivat epäyhtenäisimpiä puolueita (0,46) ja vastaavasti (0,27). Eli EP:n kahdeksasta 

puolueesta kuudella AI-arvo oli (0,80) tai enemmän. EFD hajosi ennen seuraavia Europarla-

menttivaaleja ja puolueen tilalle nousi Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa (EFDD). 

Puolueiden suhteellinen yhtenäisyys – eli jokaisen puolueen yhtenäisyys jaettuna parlamentin 

yhtenäisyydellä – oli ALDE:n, ECR:n, EPP:n, S&D:n, ja Vihreät/EVA:n tapauksissa (0,60–

0,67) ja EFD:n, GUE/NGL:n, ja NI:n osalta alle (0,55). 

 

Yhteensä kansallisia delegaatioita (Liite 5), eli jäsenmaita, oli EP 7:ssä 28. Näistä ainoastaan 

Iso-Britannian ja Kyproksen16 europarlamentaarikoiden yhtenäisyys oli alle (0,50). Yhtenäi-

 
15 Seitsemännessä EP:ssä Andrea Zanoni äänesti 13. maaliskuuta 2014 ALDE:n jäsenenä, ja myöhemmin, 17. 

huhtikuuta 2014, S&D:n jäsenenä. Kahdeksannessa EP:ssä Richard Sulík äänesti 17.heinäkuuta 2014 ALDE:n 

jäsenenä, ja myöhemmin, 15. tammikuuta 2015, ECR:n jäsenenä. 
16 Kyproksen europarlamentaarikot osallistuivat vain 7 äänestykseen, kaiken kaikkiaan äänestyksiä oli 33 kpl. 

Kyproksen AI-arvo on siis hyvin epäluotettava. 
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simmät kansalliset delegaatiot olivat Viro, Slovenia, ja Malta, joiden yhtenäisyys oli (0,90). 

Pohjoismaiden, eli Tanskan, Ruotsin, ja Suomen arvot olivat vastaavasti (0,70), (0,84), (0,74). 

Epäyhtenäisin delegaatio oli Kyproksella (0,40) ja Iso-Britannialla (0,44). Delegaatioiden 

keskiarvo oli (0,75) ja suhteellinen keskiarvo (0,50). 

 

Kolmen suurimman puolueen välillä koalitioituminen (Kuva 6.1) oli vahvaa: 85–88 % (Liite 

4). Kaikkien vasemmistoa edustavien puolueiden – GUE/NGL, Vihreät/EVA, S&D, ALDE – 

koalitioituminen oli 79–97 %. Oikeistopuolueiden – EPP, ECR, EFD – koalitioitumisen aste 

oli 21–45 %. EPP olikin huomattavasti lähempänä vasemmistopuolueita, koalitioituminen oli 

alhaisimmillaan 79 %. EPP:n ollessa lähempänä vasemmistoa oli kahden muun oikeisto-

puolueen koalitioitumisen aste vasemmistoa edustavien puolueiden kanssa 12–45 %. 

Sitoutumattomat europarlamentaarikot äänestivät suurimmilta osin samansuuntaisesti 

vasemmiston edustajien kanssa, alhaisimmillaan 72 %. Pienempien ja vähemmän vakiintunei-

den puolueiden välillä – NI, ECR, EFD – koalitioituminen oli 45 %. S&D:n ja Vihreät/EVA:n 

välinen koalitioituminen oli kaikista puoluepareista vahvinta: 97 %. Ideologisten naapureiden 

välinen koheesio EP 7:ssä oli – kahta paria lukuun ottamatta – yli 80 %, mikä on korkea. S&D 

– Vihreät/EVA olivat ainoat naapurit, jotka ylittivät 90 %. Naapureiden keskimääräinen 

koalitioituminen oli 75 %. 

 

 
Kuva 6.1. Ideologisten naapureiden välinen koalitioituminen seitsemännessä EP:ssä. 
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6.4 Venäjä-politiikka Euroopan kahdeksannessa (2014–2019) 

parlamentissa – nimenhuutoäänestykset 

Euroopan kahdeksannessa parlamentissa suoritettiin vuosina 2014–2019 yhteensä 66 

nimenhuutoäänestystä (Liite 1), jotka liittyivät Krimin miehitykseen ja Venäjän toimiin Itä-

Ukrainassa. Parlamentissa oli tuolloin yhdeksän puolueryhmää: Euroopan liberaali-

demokraattien liiton ryhmä (ALDE), Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmä (ECR), 

Vapauden ja suoran demokratian Eurooppa -ryhmä (EFDD), Kansakuntien ja vapauden Eu-

rooppa -ryhmä (ENF), Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) (EPP), Eu-

roopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto 

(GUE/NGL), Sitoutumattomat (NI), Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä 

(S&D), ja Vihreät/Euroopan vapaa allianssi -ryhmä (Vihreät/EVA). ENF-ryhmä perustettiin 

kesäkuussa 2015, joten se osallistui vain 14 äänestykseen (Liite 6 & 7). 

 

EP:n kolme suurinta puoluetta – ALDE, EPP, ja S&D – olivat myös kahdeksannessa parlamen-

tissa yhtenäisiä (Liite 6), kaikkien AI-arvo ylitti (0,80). Vihreät/EVA oli parlamentin yhtenäisin 

ryhmä AI-arvolla (0,91). Toiseksi yhtenäisin ryhmä oli EPP, jonka arvo oli (0,88). Kolmanneksi 

yhtenäisin oli ALDE (0,85). ECR:n ja GUE/NGL:n osalta yhtenäisyys oli (0,77). 

Epäyhtenäisimmät puolueet olivat ENF (0,19) ja EFDD (0,55). ENF-ryhmän tulos ei ole 

verrattavissa muiden ryhmien tuloksiin, koska puolue ehti osallistua ainoastaan 14 

nimenhuutoäänestykseen. EFDD ja ENF hajosivat ennen seuraavia vaaleja ja jälkimmäistä 

seurasi Identiteetti ja demokratia -ryhmä (ID). Kahdeksannen parlamentin yhdeksästä ryhmästä 

neljä ylittivät (0,80) yhtenäisyyden. Puolueiden suhteellinen yhtenäisyys oli ALDE:n, ECR:n, 

GUE/NGL:n, EPP:n, S&D:n, ja Vihreät/EVA:n tapauksissa (0,70–0,82). EFDD, ENF, ja NI:n 

suhteelliset arvot olivat (0,17–0,58). 

 

Kansallisten delegaatioiden määrä oli tässä parlamentissa sama kuin aiemmassa. 

Yhtenäisimmät kansalliset delegaatiot (Liite 8) olivat Slovakia, Slovenia, ja Romania, joiden 

yhtenäisyys oli alhaisimmillaan (0,82) ja korkeimmillaan (0,90). Epäyhtenäisimmät delegaatiot 

olivat Kreikka, Ranska, Italia, ja Irlanti, joiden yhtenäisyys oli korkeimmillaan (0,47). 

Pohjoismaiden, eli Tanskan, Ruotsin, ja Suomen yhtenäisyys oli (0,62–0,67). Delegaatioiden 

keskiarvo oli (0,64) ja suhteellinen keskiarvo (0,58). 
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Kolmen suurimman puolueen välillä koalitioituminen (Kuva 6.2) oli vahvaa 83–85 % (Liite 7). 

Kaikkien vasemmistoa edustavien puolueiden – GUE/NGL, Vihreät/EVA, S&D, ALDE – 

koalitioituminen oli 26–83 %. Oikeistopuolueiden – EPP, ECR, EFDD, ENF – koalitioituminen 

oli 3–88 %. Oikeistopuolueiden koalitioituminen oli korkeimmillaan 14 %, lukuun ottamatta 

puolueparia ECR–EPP, jotka äänestivät samansuuntaisesti 88 % äänestyksistä. Korkein 

koalitioituminen toistensa kanssa oli ALDE:lla, ECR:llä, EPP:llä, Vihreät/EVA:lla, S&D:llä, 

joiden alhaisin koheesio oli 66 %, korkeimman ollessa 88 %. Sitoutumattomat 

europarlamentaarikot (NI) äänestivät GUE/NGL:n kanssa 79 % äänestyksissä 

samansuuntaisesti, muissa tapauksissa Sitoutumattomien koheesio jäi alhaiseksi. 

Vasemmistopuolueiden – ALDE, S&D, Vihreät/EVA, GUE/NGL:n – koalitioituminen oli 26–

83 %. Pienempien ja vähemmän vakiintuneiden puolueiden välillä – NI, ECR, EFDD, ENF – 

koalitioituminen oli 3–23 %. ECR:n ja EPP:n välinen koalitioituminen oli kaikista puolueista 

vahvinta, 88 %. Heikointa koalitioituminen oli ENF:llä ja Vihreät/EVA:lla, 2 %. Analyysin 

tulosten yhteenveto tapahtuu seuraavassa luvussa. 

 

 

Kuva 6.2. Ideologisten naapureiden välinen koalitioituminen kahdeksannessa EP:ssä. 
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7 YHTEENVETO TULOKSISTA 

Vertailemalla suhteellisia arvoja (Kuva 7.1) on mahdollista todeta, että puolueet kahdek-

sannessa parlamentissa olivat suhteellisesti yhtenäisempiä edelliseen parlamenttiin verrattuna. 

Suhteelliset arvot ovat usein alhaisempia kuin absoluuttiset arvot, joita käsiteltiin edellisessä 

luvussa. Kahdeksannessa EP:ssä kolmen suurimman puolueen suhteelliset AI-arvot olivat n. 

(0,10) korkeampia verrattuna edeltävään parlamenttijaksoon. Tämä voi toki johtua siitä, että 

kahdeksannessa EP:ssä nimenhuutoäänestyksiä oli kaksinkertainen määrä verrattuna 

edeltävään parlamenttiin. Vasemmisto–oikeisto ulottuvuudella GUE/NGL:n edustaa 

parlamentin vasemmistolaisinta puoluetta ja EFDD ja ENF oikeistolaisimpia. Tämän analyysin 

perusteella GUE/NGL:n yhtenäisyys oli sama kuin ECR:n (0,77). EFDD:n ja ENF:n sisäinen 

yhtenäisyys oli kaikista puolueista heikointa. Sitoutumattomat (NI) ovat yllättävän yhtenäisiä 

ottaen huomioon, että heillä ei ole yhtenäistä linjaa. Heidän europarlamentaarikkonsa eivät 

myöskään välttämättä edusta saman tyyppisiä kansallisia puolueita. 

 

 

Kuva 7.1. Seitsemännen ja kahdeksannen EP:n puolueryhmien suhteellinen sisäinen yhtenäisyys Krimiä ja Itä-

Ukrainan tilannetta käsittelevissä nimenhuutoäänestyksissä. 
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Kuva 7.2 havainnollistaa puolueryhmien ja kansallisten delegaatioiden keskimääräisen suh-

teellisen yhtenäisyyden ulkopoliittisissa sekä Krimiä ja Itä-Ukrainaa koskevissa nimenhuuto-

äänestyksissä. Kuvasta ilmenee, että puolueryhmät EP 7:ssä olivat Krimin ja Itä-Ukrainan ti-

lannetta koskien merkittävästi epäyhtenäisempiä kuin puolueryhmät parlamenteissa 4–7 olivat 

kaiken kaikkiaan ulkopolitiikassa. Krimin ja Itä-Ukrainan suhteen EP 7:n puolueryhmät olivat 

kansallisia delegaatioita hieman yhtenäisempiä. Puolueryhmät EP 7:ssä olivat lähes yhtä yhte-

näisiä kuin kansalliset delegaatiot kaikessa ulkopolitiikassa parlamenteissa 4–7. Puolueryhmät 

olivat Krimin ja Itä-Ukrainan suhteen merkittävästi epäyhtenäisempiä kuin ne olivat seuraa-

vassa parlamentissa. Yhtenäisyys on siis lisääntynyt huomattavasti. Vastaavasti EP 8:ssa 

kansalliset delegaatiot olivat Krimiä ja Itä-Ukrainaa koskien puolueryhmiä merkittävästi epä-

yhtenäisempiä. Delegaatiot olivat Krimiä ja Itä-Ukrainaa koskien merkittävästi epä-

yhtenäisempiä kuin puolueryhmät kaikessa ulkopolitiikassa neljän edellisen EP:n aikana. EP: 

8:ssa delegaatiot olivat Krimiä ja Itä-Ukrainaa koskien merkittävästi yhtenäisempiä kuin dele-

gaatiot olivat ulkopolitiikassa neljän edellisen parlamentin aikana. Delegaatiot olivat EP 8:ssa 

merkittävästi yhtenäisempiä kuin mitä ne olivat edellisen parlamentin aikana Krimiä ja Itä-

Ukrainaa koskien. 

 

Kuva 7.2. Puolueryhmien ja kansallisten delegaatioiden keskimääräinen suhteellinen yhtenäisyys ulkopolitiikkaa 

koskevissa nimenhuutoäänestyksissä, sekä Krimiä ja Itä-Ukrainan tilannetta koskevissa nimenhuuto-

äänestyksissä. Ulkopoliittisten nimenhuutoäänestysten tulokset (pitkät viivat) ovat peräisin Raunio ja Wagner 

(2020c, 556). 
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Kuvassa 7.3 näkyy kansallisten delegaatioiden keskimääräinen suhteellinen yhtenäisyys EP 

7:ssä ja 8:ssa. Vähän yli puolet (18) jäsenmaista olivat kahdeksannessa parlamentissa yhtenäi-

sempiä kuin seitsemännessä. Korkeimpaan yhtenäisyyteen (0,81) ylsivät Romanian 

europarlamentaarikot EP 8:ssa. Alhaisin yhtenäisyys (<0,30) oli Kyproksella EP 7:ssä. Mikäli 

Kyprosta ei oteta huomioon, oli alhaisin yhtenäisyys (0,30) Iso-Britannialla. Ruotsi, Suomi, ja 

Tanska olivat kahdeksannessa parlamentissa yhtenäisempiä kuin seitsemännessä. Näistä 

kolmesta korkein keskiarvo (0,58) oli Ruotsilla (EP 7–8), jonka jälkeen Suomi (0,55) ja Tanska 

(0,52). Saksa oli molemmissa parlamenteissa lähes yhtä yhtenäinen. Ranska oli seitsemännessä 

parlamentissa merkittävästi yhtenäisempi kuin kahdeksannessa. Tutkielman kahdeksas ja 

viimeinen luku keskustelee analyysin tulosten merkityksistä ja analyysin ongelmista. Lopuksi 

luku antaa aihe-ehdotuksia tulevalle tutkimukselle. 

 

 

Kuva 7.3. Kansallisten delegaatioiden keskimääräinen suhteellinen yhtenäisyys Krimiä ja Itä-Ukrainaa 

koskevissa nimenhuutoäänestyksissä. * Kreikka ja Kypros osallistuivat EP 7:ssä vain 7 äänestykseen. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämä luku keskittyy johtopäätösten tekemiseen, yksi osakysymys kerrallaan. Ensimmäinen 

osakysymys: 1) Miten Euroopan parlamentissa eri puolueryhmät suhtautuivat Venäjän toimiin 

Krimillä ja Itä-Ukrainassa vuosina 2014–2019? Seitsemännessä parlamentissa ALDE, ECR, 

EPP, S&D ja Vihreät/EVA pitivät Krimin miehitystä kansainvälisen lain vastaisena ja 

suhtautuivat kielteisesti Venäjän toimiin Itä-Ukrainassa. Näistä viidestä S&D oli ainoa, joka ei 

ilmoittanut kannattavansa pakotteita. Vasemmalla laidalla sijaitseva GUE/NGL ei ottanut kan-

taa Krimin miehitykseen tai Venäjän toimiin Itä-Ukrainassa. Oikean laidan EFD ei ottanut kan-

taa Krimin miehitykseen, mutta suhtautui Venäjän toimiin Itä-Ukrainassa kielteisesti. Kumpi-

kaan ei maininnut kantaansa pakotteiden suhteen. Molempia laitapuolueita lukuun ottamatta 

puolueryhmät olivat puheenvuoroissaan yksimielisiä Ukrainan tilanteen suhteen. Tämä tulos 

edustaa poikkeuksellisen yhtenäistä rintamaa muihin politiikan osa-alueisiin verrattuna. 

Poikkeuksellinen yhtenäisyys johtuu oletettavasti siitä, että puolueet näkevät Venäjän toimet 

kansainvälisen lain vastaisina ja uhkana Euroopan turvallisuudelle. On mahdollista, että 

Venäjän toimet ovat puolueiden silmissä ylittäneet hyväksyttävissä olevan rajan. Ukrainan ti-

lanne edustaisi siis kysymystä, joka on useimpien puolueiden perusarvoja vastaan. EFD oli 

lyhytaikainen puolue, joten sen suhtautumisesta Venäjään ei voida tämän aineiston perusteella 

analysoida luotettavasti. 

 

Kahdeksannessa parlamentissa ALDE, ECR, EPP, S&D ja Vihreät/EVA pitivät Krimin miehi-

tystä kansainvälisen lain vastaisena ja suhtautuivat Venäjän toimiin Itä-Ukrainassa kielteisesti. 

Kaikki viisi kannattivat pakotteita. EFDD piti Krimin miehitystä laittomana ja suhtautui kieltei-

sesti Venäjän toimiin Itä-Ukrainassa, mutta ei maininnut pakotteita. Tämän materiaalin perus-

teella EFDD suhtautui edeltäjäänsä (EFD) tiukemmin Venäjään. Puolue ei kuitenkaan kannatta-

nut pakotteita, joten se asemoitui viiden valtavirtapuolueen ja kahden laitapuolueen väliin. 

Laitapuolueet ENF ja GUE/NGL eivät ottaneet Ukrainan tilanteeseen tai pakotteisiin lainkaan 

kantaa. ENF:n ja GUE/NGL:n käyttäytyminen edustaa vahvaa kontrastia muihin puolueisiin 

verrattuna. Molempien käyttäytyminen noudattaa laitapuolueiden käyttäytymistä edellisen 

seitsemännen parlamentin aikana. GUE/NGL:n tiedetään suhtautuvan Venäjään erittäin 

myönteisesti, myös silloin, kun valtavirtapuolueet eivät sitä tee, puolueen käyttäytyminen ei 

siis yllättänyt. Ukrainan tilanne kahdeksannen parlamentin aikana eroaa edellisestä siinä, että 

se on eskaloitunut ja äitynyt krooniseksi, mikä voi selittää viiden puolueen yhtenäisyyttä myös 

pakoteasiassa. Ukrainan kriisin alkuvaiheessa S&D ehkä vielä näki tilanteen kohentumisen 
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mahdollisena eikä siten nähnyt pakotteille tarvetta. Seuraavan parlamentin aikana tilanteen 

pitkäaikaisuus ymmärrettiin. 

 

Toinen osakysymys: 2) Olivatko puolueryhmät sisäisesti yhtenäisiä Venäjä-pakotteista 

äänestettäessä? EP 7:ssä kolme suurinta puoluetta, sekä Vihreät/EVA ja ECR olivat sisäisesti 

erittäin yhtenäisiä. Suhteellista yhtenäisyyttä tarkasteltaessa puolueet olivat luonnollisesti vä-

hemmän yhtenäisiä, mutta edustivat kuitenkin parlamentin yhtenäisintä joukkoa. GUE/NGL ja 

EFD olivat sisäisesti erittäin epäyhtenäisiä. Puheenvuoroissa puolueet kuitenkin välittivät itses-

tään yhtenäisemmän kuvan. EP 8:ssa lähes samat tulokset toistuivat kolmen suurimman puolu-

een, Vihreät/EVA:n ja ECR:n kohdalla. EFDD ja ENF olivat erittäin epäyhtenäisiä, mikä on 

niiden kaltaisille puolueille ominaista. GUE/NGL oli kahdeksannessa parlamentissa merkittä-

västi yhtenäisempi kuin seitsemännessä. Tämä voi johtua siitä, että Ukrainan kriisin pitkittyessä 

europarlamentaarikoiden oli helpompi päästä puolueen linjasta yhteisymmärrykseen. Kriisin 

alkumetreillä mahdollisia vaihtoehtoja kriisin etenemiselle oli monia – kun kriisi oli jumittunut 

paikalleen, olivat myös vaihtoehdot hävinneet. 

 

Kolmas osakysymys: 3) Olivatko kansalliset delegaatiot yhtenäisiä? Eli äänestivätkö saman 

maan europarlamentaarikot samansuuntaisesti? EP 7:ssä vain kahden delegaation yhtenäisyy-

det jäivät alle puolen. Delegaatiot olivat puolueryhmiä epäyhtenäisempiä. Tämä tarkoittaa sitä, 

että europarlamentaarikon äänestyskäyttäytyminen voidaan luotettavammin ennustaa puolue-

ryhmän perusteella verrattuna kansalaisuuteen. EP 8:ssa neljän delegaation yhtenäisyydet jäivät 

alle puolen (<0,50). Kaiken kaikkiaan kahdeksannen parlamentin delegaatioiden suhteellinen 

yhtenäisyys oli edeltävää parlamenttia korkeampi. Tämä voi ainakin osittain johtua siitä, että 

äänestyksiä oli edeltävään parlamenttiin verrattuna kolminkertainen määrä. Kahdeksannen 

parlamentin puolueryhmät olivat selvästi kansallisia delegaatioita yhtenäisempiä, joten myös 

tämän parlamentin tulokset noudattavat aiempia tuloksia, joiden mukaan puolueryhmä on 

luotettavampi ennustaja kuin kansalaisuus europarlamentaarikoiden äänestyskäyttäytymistä 

ennustettaessa. 

 

Neljäs osakysymys: 4) Oliko puolueryhmien välillä havaittavissa koalitioitumista, eli missä 

määrin ryhmät äänestivät samansuuntaisesti? EP 7:ssä kolmen suurimman puolueen koaliti-

oituminen oli vahvaa. Tämä pätee myös vasemmistoa edustaviin puolueisiin. Ideologisten 

naapureiden välinen koheesio oli korkea, lukuun ottamatta kolmea oikeistopuoluetta. Myös EP 

8:ssa kolmen suurimman puolueen koalitioituminen oli vahvaa. Ideologisten naapureiden väli-
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nen koheesio oli laitaparien koheesiota merkittävästi korkeammalla. Seitsemännen EP:n naapu-

reiden koheesio oli merkittävästi edellistä parlamenttia korkeampi. Erityisen silmiinpistävä on 

ideologisten naapureiden Vihreät/EVA:n ja GUE/NGL:n välisen koheesion merkittävä ero EP 

7:n (0,88) ja EP 8:n (0,35) välillä. Kahdeksannen parlamentin aikana pidettyjen puheen-

vuorojen vertailemisen jälkeen on ilmiselvää, että puolueiden linjat Ukrainan tilanteen suhteen 

ovat täysin erilaiset. Seitsemännessä parlamentissa tämän puolueparin koheesio oli erittäin kor-

kea, vaikka puolueiden puheenvuoroissa esittämät linjaukset olivat täysin vastakkaiset. Tämä 

tosiasia on kummallinen. Tämä voisi johtua äänestysten huomattavasti suuremmasta luku-

määrästä kahdeksannessa parlamentissa. Koheesion ero on kuitenkin niin suuri, että asia vaatisi 

yksityiskohtaisemman analyysin. Toinen mahdollinen syy voisi olla, että seitsemännessä parla-

mentissa GUE/NGL pienellä enemmistöllä juuri ja juuri kallistui Vihreät/EVA:n suuntaan ja 

seuraavassa parlamentissa samalla periaatteella toiseen suuntaan. Äänestysdatan yksityis-

kohtainen tarkastelu kuitenkin osoittaa tämän oletuksen olevan täysin väärä. Puolue ei ollut 

yhtenäinen seitsemännessä parlamentissa, mutta seuraavassa parlamentissa erittäin yhtenäinen. 

Tämä viittaa siihen, että tulos tosiaan johtuu äänestysten lukumäärän suuresta vaihtelusta. 

 

Viides osakysymys: 5) Erosiko puolueryhmien äänestyskäyttäytyminen tässä kysymyksessä 

muusta ulkopolitiikasta? Seitsemännen parlamentin puolueet olivat Krimin miehityksen ja 

Venäjän toimien suhteen huomattavasti epäyhtenäisempiä verrattuna muuhun ulkopolitiikkaan. 

Sama pätee, kun verrataan kuudennen parlamentin yhtenäisyyteen ulkopolitiikassa. Ero voi to-

sin johtua äänestysten harvalukuisuudesta. Puolueiden yhtenäisyys kahdeksannessa parla-

mentissa oli Ukrainan tilanteeseen ja Venäjään toimiin liittyen suurin piirtein sama kuin seitse-

männen ja kuudennen parlamentin yhtenäisyydet ulkopolitiikassa. Kahdeksannen parlamentin 

puolueiden yhtenäisyydestä ulkopolitiikassa ei ole saatavilla aineistoa, joten sen suhteen ei 

voida tehdä varmoja johtopäätöksiä. Kuudennen ja seitsemännen parlamentin tulosten pohjalta 

voidaan olettaa, että puolueet kahdeksannessa parlamentissa olivat Ukrainan tilanteen ja 

Venäjän toimien suhteen suurin piirtein yhtä yhtenäisiä kuin muussa ulkopolitiikassa. 

 

Analyysin tulosten pohjalta voidaan suurella todennäköisyydellä sanoa, että Krimin miehi-

tyksen ja Venäjän toimien suhteen EP 7 ja 8 käyttäytyivät kuten muussa ulkopolitiikassa, sillä 

poikkeuksella, että puolueet olivat puheenvuoroissaan poikkeuksellisen yhtenäisiä. Tieteelli-

sessä kirjallisuudessa käytetty ”rally around the flag”-efekti on siis puheenvuorojen perusteella 

havaittavissa (vrt. Raunio ja Wagner 2020b, 521, 524; 2020c, 547–548, 553). Äänestysdataan 

perustuvan analyysin perusteella tätä efektiä ei ole sen enempää kuin muissa ulkopoliittisissa 
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äänestyksissä. Eli Ukrainan tilanteen ja Venäjän toimien käsittely on puheenvuorojen 

poikkeuksellista yhtenäisyyttä lukuun ottamatta edennyt parlamentissa ’tavalliseen tapaan’ 

(engl. ”business as usual”) (vrt. Raunio ja Wagner 2020a, 1, 2, 7; 2020c, 551, 556). ’Politiikka 

päättyy rantaviivalla’ -ilmaus (engl. ”politics stops at the water’s edge”) pitää siis 

puheenvuorojen suhteen paikkansa (vrt. Raunio ja Wagner 2020b, 516, 520; 2020c, 547–548, 

551; Wagner ym. 2021, 420; Rathbun 2007, 379, 403). EP 7 ja 8 ovat puheenvuorojen linja-

vedoissaan osoittaneet normaalia korkeampaa yhtenäisyyttä muuhun ulkopolitiikkaan verrattu-

na. Puolueiden puheenvuoroissa esittämät linjavedot eivät siis ole riippuvaisia vasemmisto–

oikeisto-ulottuvuudesta tai koalitiomalleista. Puolueiden äänestyskäyttäytyminen kuitenkin 

noudattaa vasemmisto–oikeisto-ulottuvuutta ja koalitiomalleja. Eli Ukrainan tilanteen ja 

Venäjän toimien käsittely ei merkittävästi eroa muusta ulkopolitiikasta, ja puoluejäsenyys vai-

kuttaa europarlamentaarikoiden äänestyskäyttäytymiseen enemmän kuin kansalaisuus. 

 

Tämän tutkielman perusteella jatkotutkimukset voisivat keskittyä kaikkien Venäjään liittyvien 

kysymysten analysointiin. Silloin äänestysten määrä olisi tämän tutkielman dataa laajempaa, 

jolloin tulosten luotettavuus nousisi. Tieteellisen tutkimuksen vähäisyyden vuoksi erinomainen 

vaihtoehto jatkotutkimuksille olisi laajaan materiaaliin perustuva analyysi poliittisten puolu-

eiden kannoista ulkopoliittisissa kysymyksissä ja näiden kantojen vaikutuksesta ulko-

poliittiseen päätöksentekoon. Tällöin olisi mahdollista analysoida sekä ylikansallisia että 

kansallisia instituutioita kysymyksenasettelusta riippuen. 
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55 15.01.15 2014/2965

(RSP) 

RC-B8-

0008/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/RC-8-2015-0008_FI.html  

56 15.01.15 2014/2965

(RSP) 

RC-B8-

0008/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/RC-8-2015-0008_FI.html  

57 15.01.15 2014/2965

(RSP) 

RC-B8-

0008/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/RC-8-2015-0008_FI.html  

58 15.01.15 2014/2965

(RSP) 

RC-B8-

0008/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/RC-8-2015-0008_FI.html  

59 10.06.15 2015/2001

(INI) 

A8-

0162/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2015-0162_FI.html  

60 10.06.15 2015/2001

(INI) 

A8-

0162/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2015-0162_FI.html  

61 10.06.15 2015/2001

(INI) 

A8-

0162/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2015-0162_FI.html  

62 10.06.15 2015/2001

(INI) 

A8-

0162/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2015-0162_FI.html  

63 10.06.15 2015/2001

(INI) 

A8-

0162/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2015-0162_FI.html  

64 10.06.15 2015/2001

(INI) 

A8-

0162/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2015-0162_FI.html  

65 10.06.15 2015/2001

(INI) 

A8-

0162/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2015-0162_FI.html  

66 10.06.15 2015/2001

(INI) 

A8-

0162/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2015-0162_FI.html  

67 10.06.15 2015/2001
(INI) 

A8-
0162/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum
ent/A-8-2015-0162_FI.html  

68 10.06.15 2015/2001

(INI) 

A8-

0162/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2015-0162_FI.html  

69 11.06.15 2015/2036

(INI) 

A8-

0171/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2015-0162_FI.html  

70 11.06.15 2015/2036

(INI) 

A8-

0171/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2015-0162_FI.html  

71 11.06.15 2015/2036

(INI) 

A8-

0171/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2015-0162_FI.html  

72 11.06.15 2015/2036

(INI) 

A8-

0171/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2015-0162_FI.html  

73 11.06.15 2015/2036

(INI) 

A8-

0171/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2015-0162_FI.html  

74 11.06.15 2015/2036

(INI) 

A8-

0171/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2015-0162_FI.html  

75 11.06.15 2015/2036

(INI) 

A8-

0171/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2015-0162_FI.html  

76 11.06.15 2015/2036

(INI) 

A8-

0171/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2015-0162_FI.html  

77 11.06.15 2015/2036

(INI) 

A8-

0171/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2015-0162_FI.html  

78 11.06.15 2015/2036

(INI) 

A8-

0171/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2015-0162_FI.html  

79 11.06.15 2015/2036

(INI) 

A8-

0171/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2015-0162_FI.html  

80 11.06.15 2015/2036

(INI) 

A8-

0171/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2015-0162_FI.html  

81 11.06.15 2015/2036

(INI) 

A8-

0171/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2015-0162_FI.html  

82 11.06.15 2015/2036

(INI) 

A8-

0171/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2015-0162_FI.html  

83 11.06.15 2015/2036

(INI) 

A8-

0171/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2015-0162_FI.html  
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84 10.09.15 2015/2838

(RSP) 

RC-B8-

0845/2015 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/TA-8-2015-0314_FI.html  

85 04.02.16 2016/2556

(RSP) 

RC-B8-

0173/2016 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/TA-8-2016-0043_FI.html  

86 12.05.16 2016/2692

(RSP) 

RC-B8-

0582/2016 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/TA-8-2016-0218_FI.html  

87 16.03.17 2017/2596

(RSP) 

RC-B8-

0190/2017 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/TA-8-2017-0087_FI.html  

88 14.06.18 2018/2754

(RSP) 

RC-B8-

0288/2018 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/TA-8-2018-0259_FI.html  

89 14.06.18 2018/2754

(RSP) 

RC-B8-

0288/2018 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/TA-8-2018-0259_FI.html  

90 12.03.19 2018/2158

(INI) 

A8-

0073/2019 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2019-0073_FI.html  

91 12.03.19 2018/2158

(INI) 

A8-

0073/2019 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2019-0073_FI.html  

92 12.03.19 2018/2158

(INI) 

A8-

0073/2019 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2019-0073_FI.html  

93 12.03.19 2018/2158

(INI) 

A8-

0073/2019 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2019-0073_FI.html  

94 12.03.19 2018/2158

(INI) 

A8-

0073/2019 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2019-0073_FI.html  

95 12.03.19 2018/2158

(INI) 

A8-

0073/2019 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2019-0073_FI.html  

96 12.03.19 2018/2158
(INI) 

A8-
0073/2019 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum
ent/A-8-2019-0073_FI.html  

97 12.03.19 2018/2158

(INI) 

A8-

0073/2019 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2019-0073_FI.html  

98 12.03.19 2018/2158

(INI) 

A8-

0073/2019 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2019-0073_FI.html  

99 12.03.19 2018/2158

(INI) 

A8-

0073/2019 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/docum

ent/A-8-2019-0073_FI.html  
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https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0073_FI.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0073_FI.html
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Liite 2: Krimiä ja Itä-Ukrainaa koskevat puheenvuorot 

Järjestys Päivämäärä Menettely Linkki 

1 26.02.14 2014/2595(RSP) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-

7-2014-02-26-ITM-013_FI.html  

2 12.03.14 2014/2627(RSP) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-

7-2014-03-12-ITM-006_FI.html  

3 16.04.14 2014/2699(RSP) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-

7-2014-04-16-ITM-005_FI.html  

4 15.07.14 2014/2717(RSP) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-

8-2014-07-15-ITM-008_FI.html  

5 16.09.14 2014/2841(RSP) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-

8-2014-09-16-ITM-004_FI.html  

6 14.01.15 2014/2965(RSP) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-

8-2015-01-14-ITM-007_FI.html  

7 10.02.15 2015/2560(RSP) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-

8-2015-02-10-ITM-011_FI.html  

8 09.06.15 2015/2001(INI) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-

8-2015-06-09-ITM-003_FI.html  

9 10.06.15 2015/2036(INI) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-

8-2015-06-10-ITM-013_FI.html  

10 14.10.15 2015/2869(RSP) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-

8-2015-10-14-ITM-018_FI.html  

11 04.02.16 2016/2556(RSP) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-

8-2016-02-04-ITM-007-01_FI.html  

12 12.05.16 2016/2692(RSP) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-

8-2016-05-12-ITM-008-01_FI.html  

13 14.02.17 2017/2562(RSP) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-

8-2017-02-14-ITM-013_FI.html  

14 16.03.17 2017/2596(RSP) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-

8-2017-03-16-ITM-003-02_FI.html  

15 05.10.17 2017/2869(RSP) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-

8-2017-10-05-ITM-003-02_FI.html  

16 17.04.18 2018/2669(RSP) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-

8-2018-04-17-ITM-016_FI.html  

17 14.06.18 2018/2754(RSP) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-

8-2018-06-14-ITM-004-01_FI.html  

18 11.03.19 2018/2158(INI) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-

8-2019-03-11-ITM-023_FI.html  

19 26.03.19 2019/2671(RSP) https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-

8-2019-03-26-ITM-022_FI.html  

 

 

Liite 3: Puolueryhmien (EP 7) sisäinen yhtenäisyys helmi-huhtikuun 2014 aikana, Venäjän 

hyökkäystä Ukrainaan käsittelevissä äänestyksissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puolueryhmä Yhtenäisyys (AI-keskiarvo) Suhteellinen yhtenäisyys 

ALDE 0,942536861 0,637806437 

ECR 0,899575962 0,608735173 

EFD 0,270548061 0,183077503 

GUE/NGL 0,456694932 0,30904146 

NI 0,799002242 0,540677817 

EPP 0,989198973 0,669382279 

S&D 0,940555079 0,636465383 

Vihreät/EVA 0,973803937 0,658964593 

Keskiarvo 0,78 0,53 
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Liite 4: Puolueiden välinen (EP 7) koalitioituminen helmi-huhtikuun 2014 aikana, Venäjän 

hyökkäystä Ukrainaan käsittelevissä äänestyksissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukumäärä Puoluepari Koalitioituminen 

1. ALDE ECR 0,454545 

2. ALDE EFD 0,212121 

3. ALDE GUE/NGL 0,787879 

4. ALDE NI 0,727273 

5. ALDE EPP 0,878788 

6. ALDE S&D 0,848485 

7. ALDE Vihreät/EVA 0,878788 

8. ECR EFD 0,454545 

9. ECR GUE/NGL 0,272727 

10. ECR NI 0,242424 

11. ECR EPP 0,454545 

12. ECR S&D 0,424242 

13. ECR Vihreät/EVA 0,393939 

14. EFD GUE/NGL 0,121212 

15. EFD NI 0,242424 

16. EFD EPP 0,212121 

17. EFD S&D 0,212121 

18. EFD Vihreät/EVA 0,181818 

19. GUE/NGL NI 0,818182 

20. GUE/NGL EPP 0,787879 

21. GUE/NGL S&D 0,848485 

22. GUE/NGL Vihreät/EVA 0,878788 

23. NI EPP 0,727273 

24. NI S&D 0,787879 

25. NI Vihreät/EVA 0,787879 

26. EPP S&D 0,848485 

27. EPP Vihreät/EVA 0,878788 

28. S&D Vihreät/EVA 0,969697 

Naapurit   0,75 
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Liite 5: Kansallisten delegaatioiden (EP 7) yhtenäisyys helmi-huhtikuun 2014 aikana, Venäjän 

hyökkäystä Ukrainaan käsittelevissä äänestyksissä. Kreikan ja Kyproksen 

europarlamentaarikot osallistuivat vain 7 äänestykseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liite 6: Puolueryhmien (EP 8) sisäinen yhtenäisyys heinäkuu 2014 – maaliskuu 2019 aikana, 

Venäjän hyökkäystä Ukrainaan käsittelevissä äänestyksissä. * ENF-ryhmä perustettiin 

kesäkuussa 2015, joten se osallistui vain 14 nimenhuutoäänestykseen. 

 
Puolueryhmä Yhtenäisyys (AI-keskiarvo) Suhteellinen yhtenäisyys 

ALDE 0,846022021 0,763685459 

ECR 0,770520886 0,695532246 

EFDD 0,550708978 0,497112874 

ENF* 0,189489312 0,171047831 

GUE/NGL 0,770540153 0,695549638 

NI 0,645329007 0,582524293 

EPP 0,87671618 0,791392401 

S&D  0,801007801 0,723052114 

Vihreät/EVA 0,905819777 0,817663577 

Keskiarvo 0,71 0,64 

 

 

 

 

 

Maa Yhtenäisyys (AI-keskiarvo) Suhteellinen yhtenäisyys 

Alankomaat 0,60530825 0,40960679 

Belgia 0,68734391 0,4651196 

Bulgaria 0,85318772 0,57734466 

Espanja 0,85009729 0,57525339 

Irlanti 0,8474026 0,57342991 

Iso-Britannia 0,44351386 0,30012194 

Italia 0,77187566 0,52232149 

Itävalta 0,78590686 0,53181629 

Kreikka* 0,56219363 0,3804315 

Kroatia 0,80808081 0,5468212 

Kypros* 0,403125 0,27279116 

Latvia 0,84047619 0,56874288 

Liettua 0,56412338 0,38173735 

Luxemburg 0,88712121 0,60030715 

Malta 0,90530303 0,61261063 

Portugali 0,84470289 0,57160305 

Puola 0,55803178 0,37761522 

Ranska 0,83358981 0,56408292 

Romania 0,76229922 0,5158412 

Ruotsi 0,83855449 0,56744248 

Saksa 0,84130394 0,569303 

Slovakia 0,809573 0,54783096 

Slovenia 0,90562771 0,61283033 

Suomi 0,73838384 0,49965787 

Tanska 0,69871795 0,47281631 

Tšekki 0,55469771 0,37535908 

Unkari 0,80160771 0,54244091 

Viro 0,90151515 0,61004741 

Keskiarvo 0,75 0,50 
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Liite 7: Puolueidenvälinen (EP 8) koalitioituminen heinäkuu 2014 – maaliskuu 2019 aikana, 

Venäjän hyökkäystä Ukrainaan käsittelevissä äänestyksissä. * ENF-ryhmä perustettiin 

kesäkuussa 2015, joten se osallistui vain 14 nimenhuutoäänestykseen. 

 
Lukumäärä Puoluepari Koalitioituminen 

1. ALDE ECR 0,75757576 

2. ALDE EFDD 0,16666667 

3. ALDE ENF 0,03030303 

4. ALDE GUE/NGL 0,25757576 

5. ALDE NI 0,3030303 

6. ALDE PPE 0,84848485 

7. ALDE S&D 0,83333333 

8. ALDE Verts/ALE 0,71212121 

9. ECR EFDD 0,13636364 

10. ECR ENF 0,03030303 

11. ECR GUE/NGL 0,18181818 

12. ECR NI 0,1969697 

13. ECR PPE 0,87878788 

14. ECR S&D 0,77272727 

15. ECR Verts/ALE 0,72727273 

16. EFDD ENF 0,16666667 

17. EFDD GUE/NGL 0,5 

18. EFDD NI 0,5 

19. EFDD PPE 0,13636364 

20. EFDD S&D 0,22727273 

21. EFDD Verts/ALE 0,1969697 

22. ENF GUE/NGL 0,18181818 

23. ENF NI 0,22727273 

24. ENF PPE 0,03030303 

25. ENF S&D 0,04545455 

26. ENF Verts/ALE 0,01515152 

27. GUE/NGL NI 0,78787879 

28. GUE/NGL PPE 0,15151515 

29. GUE/NGL S&D 0,27272727 

30. GUE/NGL Verts/ALE 0,34848485 

31. NI PPE 0,16666667 

32. NI S&D 0,27272727 

33. NI Verts/ALE 0,31818182 

34. PPE S&D 0,83333333 

35. PPE Verts/ALE 0,74242424 

36. S&D Verts/ALE 0,66666667 

Naapurit   0,62 
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Liite 8: Kansallisten delegaatioiden (EP 8) yhtenäisyys syyskuu 2014 – maaliskuu 2019 

aikana, Venäjän hyökkäystä Ukrainaan käsittelevissä äänestyksissä. 

 
Maa Yhtenäisyys (AI-keskiarvo) Suhteellinen yhtenäisyys 

Alankomaat 0,5751181 0,51914645 

Belgia 0,77897733 0,70316569 

Bulgaria 0,68913875 0,62207039 

Espanja 0,61133541 0,55183902 

Irlanti 0,46638709 0,42099736 

Iso-Britannia 0,47435932 0,42819372 

Italia 0,46693391 0,42149096 

Itävalta 0,57401775 0,51815319 

Kreikka 0,4118712 0,37178706 

Kroatia 0,80643365 0,72794991 

Kypros 0,5219697 0,47117056 

Latvia 0,61030844 0,550912 

Liettua 0,72330119 0,65290807 

Luxemburg 0,59307359 0,53535448 

Malta 0,6530303 0,58947608 

Portugali 0,67076215 0,60548223 

Puola 0,80022876 0,72234889 

Ranska 0,45307364 0,4089796 

Romania 0,89902846 0,8115332 

Ruotsi 0,6558984 0,59206505 

Saksa 0,60923205 0,54994036 

Slovakia 0,82077771 0,74089797 

Slovenia 0,85119048 0,76835091 

Suomi 0,6653025 0,60055393 

Tanska 0,62147789 0,56099441 

Tšekki 0,5682681 0,5129631 

Unkari 0,72200206 0,65173537 

Viro 0,74962121 0,67666657 

Keskiarvo 0,64 0,58 
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