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Euroopan unionin yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka politiikka on edistynyt viimeisen vuosi-

kymmenen aikana ja vuonna 2017 sen puitteissa toimeenpantiin Pysyvä rakenteellinen yhteistyö, 

jonka tavoitteena on yhteensovittaa ja tehostaa siihen osallistuvien jäsenvaltioiden puolustuskykyä 

niin yhtenäisesti kuin kansallisellakin tasolla. PRY on ollut kunnianhimoinen ja inklusiivinen policy, 

jolla on huomattavia vaikutuksia myös kansalliseen puolustuspoliittiseen päätöksentekoon myös 

Suomessa. Työn tavoitteena on pyrkiä arvioimaan näitä vaikutuksia jälkistrukturalistisella kriittisellä 

lähestymistavalla, keskittymällä policyn representoimiin ongelmiin.  

“What’s the Problem Represented to be”, eli WPR-metodi pyrkii arvioimaan policyja niiden repre-

sentoimien ongelmien kautta, analysoimalla tekstiä ja tunnistamalla olennaiset ongelman represen-

taatiot, niiden taustat ja vaihtoehtoiset ilmentymät. Arvioinnissa keskitytään siihen, mitä ongelmia 

policy itsessään on luonut, kun sen olemassaoloa on pyritty legitimoimaan. WPR sisältää kuusi ky-

symystä, joiden avulla ongelman representaatioita pyritään tunnistamaan aineistosta, joka koostuu 

EU:n ja Suomen valtion julkisista dokumenteista. Dokumentit ovat Lissabonin sopimus, osallistuvien 

jäsenvaltioiden PRY-ilmoitus, Euroopan unionin neuvoston päätös PRY:n toimeenpanosta, Suomen 

EU-puheenjohtajakauden ohjelma vuodelta 2019, PRY:n Strateginen arviointi vuodelta 2020 ja 

Suomen puolustuspoliittinen selonteko vuodelta 2021. Näiden lisäksi on huomioitava PRY:n histori-

allinen kehittymisen prosessi.  

Analyysista voidaan huomioida, että sekä EU:n että Suomen dokumentit ovat painottaneet vahvasti 

Euroopan turvallisuusympäristön muutosta ja sen laaja-alaisia vaikutuksia. Turvallisuusympäristön 

muutos ja uudet, monimuotoiset ja laaja-alaiset uhkat ovat luoneet tarpeen yhteisen turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikan tehostamiselle, etenkin puolustuskykyjen ja puolustusrahoituksen yhteensovitta-

miselle ja kehitykselle ja autonomisen toiminnan takaamiselle. Yhteistyö hyödyntää niin EU:ta kuin 

sen jäsenvaltioita keskittämällä resursseja puolustustutkimukseen ja -teknologiaan, jolla yhteistä 

puolustuskykyä voidaan edistää. Osallistuvan jäsenvaltio Suomen näkökulmasta on kuitenkin ollut 



 

 

tärkeää säilyttää kansallisen päätöksenteon ensisijaisuus. Yhteistyötä on kuitenkin Suomen tasolla 

lisätty ja se nähdään positiivisena vaikutuksena kansallisen puolustuskyvyn kehitykselle. 

Kriittinen tutkimus voi tarjota normaalisti instrumentaaliselle turvallisuuden tutkimuksen kentälle uu-

sia näkökulmia, joiden pohjalta voidaan tehdä syvällisempää tutkimusta puolustusyhteistyön merki-

tyksistä, tavoitteita ja tehokkuudesta. Myös PRY:n ongelmien representaatioiden ja niiden vaikutus-

ten Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan analysoiminen on osoittanut, että ongelmia taus-

toittaa pitkä retorisen legitimaation prosessi, joka on johtanut yhteisen policyn institutionalisoitumi-

seen. Analyysi osoittaa myös, että PRY:n ja Suomen puolustuspolitiikan tutkimuksessa on tilaa kriit-

tiselle jatkotutkimukselle.  
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1. JOHDANTO 

 

Tutkielman aiheena on Euroopan unionin (EU) yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 

(YTPP) sisältämän Pysyvän rakenteellisen yhteistyön (PRY) (engl. Permanent Structured 

Cooperation (PESCO)) arvioiminen. Arvioinnin tavoitteena on tarkastella, kuinka turvalli-

suus- ja puolustuspoliittinen integraatio on onnistunut EU:n tasolla ja etenkin, miten Suomi 

on huomioinut PRY:n asettamat tavoitteet sen omassa puolustuspolitiikassa. Samalla pyri-

tään arvioimaan myös sitä, kuinka Suomen intressit näkyvät PRY:ssä ja onko pieni, sotilas-

liittoutumaton maa kyennyt tuomaan sen omia intressejään esiin EU:n tasolla. 

PRY on suhteellisen uusi EU-policy. Se luotiin alun perin Lissabonin sopimuksessa, mutta 

sen toimeenpanoon vaadittiin kriteerit täyttävien jäsenvaltioiden päätös. PRY:hön osallistu-

vat jäsenvaltiot antoivat ilmoituksen PRY:n perustamisesta vuoden 2017 lopussa. EU:n yh-

teistä puolustuspolitiikkaa ja sen legitimaatiota on tutkittu jonkin verran, mutta PRY:stä it-

sessään on vielä suhteellisen vähän kriittistä tutkimusta, etenkin sen vaikutuksista yksittäisen 

jäsenvaltion puolustuspolitiikkaan.  

PRY on kärsinyt tehottomuudesta, päätöksenteon hitaudesta ja poliittisen tahtotilan puut-

teesta. Sen arviointi on keskittynyt pitkälti siihen mitä PRY:n puitteissa on tehostettava, 

mutta ei siihen mitä ongelmia policyn taustalla on, tai tarkemmin, mitä ongelmia policy it-

sessään representoi. Ehkä avaamalla tarkoitusperiä PRY:n takana, voidaan paremmin arvi-

oida, kuinka yksittäinen jäsenvaltio vaikuttuu ja voi vaikuttaa EU:n yhteiseen turvallisuus- 

ja puolustuspolitiikkaan. Tämän tutkielman tavoitteena on vastata jälkistrukturalistisen tut-

kimuksen puutteeseen PRY:n ja sen vaikutusten arvioinnissa, sekä ymmärtää paremmin syitä 

EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan integraation syventymiselle.  

Tutkimuskysymykset: 

1. Mitä ongelmia Euroopan unionin Pysyvä rakenteellinen yhteistyö ja Suomen turval-

lisuus- ja puolustuspolitiikka representoivat? 

2. Miten pienen osallistuvan jäsenvaltion, Suomen kansallinen puolustuspolitiikka on 

vaikuttunut ja kykenee vaikuttamaan yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiik-

kaan? 
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1.1. Tutkielman eteneminen 

 

Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä käytetään jälkistrukturalistista strategian tutki-

musta. Tommi Koivula on kirjoittanut jälkistrukturalistisen tutkimuksen merkityksestä eten-

kin suomalaisessa strategian tutkimuksessa. Jälkistrukturalismin lisäksi tarkastellaan policyn 

taustalla vaikuttavan päätöksenteon kannalta olennaisia teoreettisia viitekehyksiä, kuten le-

gitiimiyttä, poliittista retoriikkaa ja rationalisoitumista ja turvallisuusalan aiempaa tutkimusta 

turvallisuusyhteisöistä, EU:sta ja Suomen puolustuspoliittisesta keskustelusta. 

Tutkimusmenetelmänä käytetään Carol Bacchin “What’s the Problem Represented to be?” -

metodia. Tämä lähestymistapa pyrkii analysoimaan policyja niiden esiintuomien ja edusta-

mien ongelmien kautta. Se tarjoaa siis syvällisemmän, erilaisen lähtökohdan perinteiseen po-

licy-analyysiin. Sen tarkoituksena on avata itse ongelmia, joita policyilla on luotu, sen sijaan, 

että se keskittyisi vain kilpailevien policyjen keskinäiseen analysoimiseen ja policyjen toi-

mivuuden arvioimiseen.  

Aineisto koostuu PRY:n luomisdokumenteista, eli Lissabonin sopimuksesta, PRY-ilmoituk-

sesta ja Euroopan unionin neuvoston päätöksestä, Suomen EU-puheenjohtajuuskauden oh-

jelmasta, PRY:n Strategisesta arvioinnista (2020) ja Suomen puolustuspoliittisesta selonte-

osta vuodelta 2021. Aineiston avulla pyritään avaamaan PRY:n tarkoitusta, sen onnistumista 

ja Suomen vaikutusta PRY:n kehittymiseen, sekä vaikutteita, joita Suomen turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikka on saanut PRY:ltä. Aineiston lisäksi, on olennaista avata EU:n yhteisen 

turvallisuus- ja puolustuspolitiikan pitkä historia ja institutionalisoitumisen kehitys ja tarkas-

tella, kuinka PRY on implementoitu ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet policyn taustalla.   

Analyysissa vastataan aineiston perusteella Bacchin metodin esittämään kuuteen kysymyk-

seen. Analyysin tavoitteena on identifioida Bacchin kysymysten perusteella oleelliset ongel-

man representaatiot ja miten ne ovat vuosien saatossa kehittyneet. Lisäksi tarkoitus on arvi-

oida, kuinka Suomen näkökulmasta oleelliset representaatiot, eli intressit ja uhkakuvat ilme-

nevät PRY:ssä. Tutkielman lopussa, käydään läpi analyysista seuranneet johtopäätökset ja 

arviointi siitä, voiko jälkistrukturalistisella tutkimuksella olla instrumentaalista hyötyä myös 

Suomen ja EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tutkimuksessa.  
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2.  TEOREETTINEN VIITEKEHYS & AIKAISEMPI TUTKIMUS 

 

Tässä luvussa avataan tutkimuksen teoreettista viitekehystä. Ensimmäisenä tarkastellaan 

Tommi Koivulan, Lene Hansenin ja Anthony Burken näkemyksiä jälkistrukturalistisesta 

strategian tutkimuksesta ja sen merkityksestä turvallisuustutkimuksessa. Koivulan mukaan 

suomalaista tutkimusta on laajasti, mutta sen ongelma on ollut alan rajoittuneisuus ja jännit-

tyneisyys. Jälkistrukturalismi tarjoaa lisää työkaluja ja lähtökohtia turvallisuuden tutkimuk-

seen, joka voi mahdollistaa alan tutkimuksen kentän laajenemisen. Tämä lähestymistapa po-

litisoi ja problematisoi turvallisuutta, joten se sopii tämän tutkielman käyttötarkoituksiin.  

Jälkistrukturalismin lisäksi avataan legitimaation, retoriikan ja rationalisoiminen teoreettisia 

pohjia. Legitimaatiota lähestytään Steven Bernsteinin artikkelin Legitimacy in Intergovern-

mental and Non-state Global Governance (2011), Lene Hansenin ja Michael Williamsin 

artikkelin The Myths of Europe: Legitimacy, Community and the ’Crisis’ of the EU (1999) ja 

Wolfgang Wagnerin artikkelin The Democratic Legitimacy of European Security and De-

fence Policy (2005) avulla. Retoriikkaan perehdytään Stacie E. Goddardin ja Ronald R. Kreb-

sin artikkelilla Rhetoric, Legitimation, and Grand Strategy (2015) ja lopuksi avataan ration-

alisoitumista John W. Meyerin ja Brian Rowanin artikkelilla Institutionalized Organizations: 

Formal Structure as Myth and Ceremony (1977). Näiden artikkeleiden avulla pyritään sel-

vittämään eri vaikutuksen keinoja, jolla toimijat voivat pyrkiä hallitsemaan diskurssia ja luo-

maan sosiaalista todellisuutta, tuomalla omat intressinsä etusijalle ja miten rationalisoitumi-

nen vaikuttaa policy-keinojen leviämiseen. 

Tämän luvun lopussa käydään läpi myös aikaisempaa tutkimusta, jolla voidaan hahmottaa jo 

kysyttyjä kysymyksiä tällä tutkimuksen alalla. Aikaisempaa tutkimusta on tehty niin EU:n 

kuin Suomenkin näkökulmasta, ja tutkimuksissa on pyritty pohtimaan itse turvallisuuden tut-

kimuksen alaa, EU:n turvallisuus-policyjen rakentumista ja agendan asettamista niiden kon-

tekstissa. Suomea koskeva tutkimus on keskittynyt asevoimiin ja turvallisuuden uhkakuvien 

ja strategisen ympäristön muutoksiin EU-jäsenyyden myötä. Tutkimuksessa käydään läpi 

Suomen asemaa ja puolustusvoimia ajalta, jolloin keskusteltiin EU-jäsenyydestä ja sen jäl-

keen seuranneita vaiheita.  
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2.1.  Jälkistrukturalistinen strategian tutkimus 

 

Tommi Koivula esittelee jälkistrukturalistisen teoreettisen lähestymistavan turvallisuuspoli-

tiikan tutkimukseen, erityisesti suomalaisen strategian tutkimuksen kannalta. Koivula toteaa 

suomalaisen tutkimuksen vahvuudeksi ja heikkoudeksi sen laaja-alaisuuden ja institutionaa-

lisen joustavuuden. Vaikka tutkimusala sisältää monenlaista tutkimussuuntausta, se on kui-

tenkin johtanut alan sisäiseen jännitteiseen. Vastakkainasettelu näkyy tutkimuksen instru-

mentaalisen palvelutehtävän ja vapaamman akateemisen tutkimuksen välillä. (Koivula teok-

sessa Sivonen, 2013: 105) Jälkistrukturalistista suomalaista tutkimusta on tehty vähäisesti, 

koska se on pitkälti painottunut vakiintuneisiin tapoihin, kriittisen tutkimuksen instrumen-

taalisen arvon jäädessä vähemmän relevantiksi. Kriittinen tutkimus sisältää käsityksen hal-

linnon ja vallankäyttäjien ongelmallisuudesta, joka itsessään lisää ja ylläpitää jännitettä. Koi-

vula pohtiikin, miten jälkistrukturalistista tutkimusta olisi mahdollista lisätä suomalaisessa 

turvallisuuspolitiikan tutkimuksessa. (ibid.: 106) 

Jälkistrukturalismi haastaa kansainvälisten suhteiden tutkimuksen teoreettisen ja filosofisen 

perustan. Jälkistrukturalistisen näkemyksen mukaan, sekä realistinen ja liberaalinen teoria-

suuntaus perustuu rationaalisuuden periaatteeseen, eli turvallisuuden tutkimuksessa voitai-

siin näiden suuntausten mukaan perustella toiminnan perustuvan rationaaliseen arvioon par-

haasta toimintavan vaihtoehdosta ja kaikki toiminta edustaa näin kollektiivisesti eri intressien 

summaa. Jälkistrukturalistinen lähestymistapa pyrkii puolestaan problematisoimaan totuu-

den, tieteen ja järjen. (Hansen, 1997: 371) Jälkistrukturalismi ei tarjoa järjestelmällisiä mal-

leja tai ratkaisuja ongelmien ratkaisemiseksi, vaan se pikemminkin kyseenalaistaa niiden ole-

massaolon. Jälkistrukturalismilla voidaan kuvata ilmiöitä, tutkimuksen tilaa ja luonnetta. 

Valtavirran tapa ymmärtää ja käsitellä tutkimusta on vain yksi diskurssi muiden joukossa. 

(Koivula teoksessa Sivonen, 2013: 106) Strateginen tutkimus voidaan perinteisesti ymmärtää 

keskittyvän valtioiden turvallisuuspoliittisien päämäärien ja niiden tavoittelun tutki-

mukseksi. Olettamus valtiojohtoisesta politiikasta ja anarkistisesta kansainvälisestä yhtei-

söstä on sille olennaista, samoin kuin sotilaallisen voiman analysointi ja sotilaallisten instru-

menttien optimointi. Turvallisuusalan tutkimus on kuitenkin laajentunut, ja myös ei-sotilaal-

listen uhkien ja ei-valtiollisten toimijoiden tutkimus on alkanut lisääntyä. Kriittinen turvalli-
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suustutkimus on yleistynyt erityisesti 1980-luvulta lähtien, jolloin perinteisiä turvallisuustut-

kimuksen olettamuksia on alettu kyseenalaistamaan. Kriittisen ajattelun kohteina ovat olleet 

erityisesti rationalistinen lähestymistapa turvallisuuden ongelmiin ja näkemys objektiivisesti 

ulkoisesta todellisuudesta. Kriittinen tutkimus puolestaan pyrkii lähestymään tutkimusalaa 

reflektiivisestä näkökulmasta. (ibid.: 107) 

Turvallisuus on yksi politiikan vahvimpia merkitsijöitä siinä, että se edustaa vahvoja ideoita, 

jotka mahdollistavat toimijoiden ja instituutioiden hallitsevan suunnattomia resursseja, joilla 

voidaan kontrolloida agendaa ja käyttää väkivaltaa (Burke teoksessa Shepherd, 2012: 78). 

Turvallisuuden konsepti poliittisena määrittäjänä on synnyttänyt kolme merkittävää koulu-

kuntaa turvallisuuden tutkimuksessa (ibid.: 79). Näistä varhaisimpia kriittisen tutkimuksen 

lähestymistavan muotoja on kriittinen turvallisuusteoria. Se pyrkii aloittamaan tutkimuksen 

siitä, kenen arvot ja edut ovat teorioinnin lähtökohtana. Tutkimus ja turvallisuus ovat poliit-

tisia termejä, jotka ovat sidonnaisia valtaan palvelemalla tiettyjä tarkoitusperiä tai ryhmiä. 

Tämän myötä myös kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa on 1990-luvulla yleistynyt kon-

struktivismi, joka kyseenalistaan kansainvälisyyden universaalin anarkistisen luonteen. (Koi-

vula teoksessa Sivonen, 2013: 108-9)  Kolmas kriittisyyden myötä kehittynyt teoriasuunta 

on Kööpenhaminan koulukunnassa syntynyt turvallistamisteoria, jonka viitekehyksessä tut-

kitaan erityisesti turvallisuutta koskevan todellisuuden tuottamista puheen ja tekstin avulla. 

Asiat ikään kuin tuodaan turvallisuusaiheisten keskustelujen piiriin. (Burke teoksessa 

Shepherd 2012: 79) Koivula kutsuu tätä toimintoa turvallistamiseksi tai turvallisuusaktiksi. 

Tämä prosessi on intersubjektiivinen ja sosiaalisesti rakentunut. Turvallistamisteoria keskit-

tyy aktiivisiin ja luonteeltaan dynaamisiin puheakteihin, ja sen katsotaan tapahtuvat valtiol-

lisessa viitekehyksessä (Koivula teoksessa Sivonen, 2013: 108-9).  

Koivulan mukaan, jälkistrukturalistinen turvallisuustutkimus on kriittisen tutkimuksen neljäs 

suuntaus. Sille olennaista on ontologinen ja epistemologinen vaihtoehtoisuus, jossa kritisoi-

daan rationaalisuutta ja valtiolähteisyyttä. Tietäminen ja totuus ovat subjektiivisia ilmiöitä ja 

ne sisältävät epäuskoisuuden erilaisia metanarratiiveja kohtaan. Tiede, edistys ja demokratia 

ovat toimivan vallankäytön ja sosiaalisen kontrollin työkaluja ja siten ne ovat epävakaita tai 

kiistanalaisia käsitteitä. Tutkimuksessa on tiedostettava tutkimuskohteen ja tutkimuksen po-

liittisuus. (ibid.: 109) Jälkistrukturalismi näkee turvallisuuden nimenomaan diskursiivisena 
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ja poliittisena toimena sen sijaan, että se edustaisi suoraa tiettyä näkemystä realiteetista (Han-

sen, 1997: 376). Jälkistrukturaalisesti on haastavaa alkaa luokittelemaan tutkimusta niitä yh-

distävien tekijöiden ja siteiden vuoksi. Samalla tutkimusala on kuitenkin heterogeeninen. 

Luokittelun kritisoiminen onkin olennainen osa jälkistrukturalismia. Viitekehyksenä se on 

siis helpompi jaotella kolmeen lähestymistapaan: tietämisen perustan epävakaus, pyrkimys 

reflektiivisyyteen ja kielen huomiointi todellisuuden tuottajana. (Koivula teoksessa Sivonen, 

2013: 110)  

Todellisuus ja totuudet nähdään suhteellisina ja riippuvaisina ja maailmankatsomus on sub-

jektiivista. Keskenään kilpailevia väittämiä on mahdoton arvioida neutraalisti. Väitteet va-

kaasta perustasta nähdään vain yhtenä diskurssina, tiettyä toimijaa tai agendaa palvelevana 

narratiivina. Väitteiden tulisi olla alttiita dekonstruktiolle, eli purkamiselle. Purkaminen joh-

taa väittämien perustana toimiviin vanhempiin teksteihin, jotka lopulta paljastavat sen moni-

mutkaisen ja epävakaan luonteen. (ibid.: 110) Kaikilla teksteillä ei ole ulkopuolista, objektii-

vista, ei-tekstuaalista viitekohtaa. Tiedon tuottamisessa tulee korostaa erilaisuutta ja moni-

ulotteisuutta, jolloin kaikki tuotettu tieto tulisi nähdä saman arvoisena. (ibid.: 111) 

Reflektiivisyys keskittyy tulkinnan perusteiden tietoiseen ja kriittiseen tarkasteluun, erityi-

sesti siihen miten tieto rakentuu. Ilmiöt ovat olemassa vain käsitejärjestelmien ja ideologioi-

den kontekstissa. Valtioiden intressit eivät ole vakaita tai olettamuksia tai sosiaalisesti sovit-

tuja. Kriittisyys on monitulkintainen: se voi tarkoittaa tietoväittämien taustalla olevien intres-

sien paljastamista tai niiden ymmärtämistä. Jälkistrukturalismissa kriittisyys merkitsee to-

tuusväittämien epävakauden ja niiden tuottamisen logiikan paljastamista. Kriittisyys on siis 

jatkuva prosessi. (ibid.: 111) 

Sosiaalista todellisuutta tuotetaan kielellä. Koska objektiivinen totuus on kritiikin kohteena, 

on pohdittava, miten ilmaisulla tuotetaan totuusväittämille merkityksiä ja arvoja. Ilmaisu ja 

kieli luovat siis todellisuutta. Huomiota on tällöin kiinnitettävä siihen, miten tietyt diskurssit 

hallitsevat muita diskursseja retoriikan, dialogin ja keskustelun kautta. (ibid.: 112) Jälkistruk-

turalismissa kyseenalaistetaan päätöksenteon rationaalisuus sillä perusteella, että päätökset 

ja toimintatavat perustuvat poliittisiin, kulttuurillisiin ja filosofisiin kerrostumiin (ibid.: 113). 

Kysymys kuuluukin, kenen etuihin päämäärien asettaminen perustuu (ibid.: 116)? Sosiaalista 
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valtakamppailua voidaan pyrkiä selittämään esimerkiksi geopoliittisen aseman ja luonnon-

varojen vaikutuksien kautta (ibid.: 117).  

Tiivistetysti, jälkistrukturalistinen tutkimuksen ontologia perustuu siihen, että todellisuus 

nähdään yksilön tuottamana. Epistemologisesti jälkistrukturaalisessa tutkimuksessa ei uskota 

kausaliteetin olevan mahdollista ihmistieteissä ja rationaalisuus on kritiikin kohteena. Tutki-

musote on reflektiivinen ja erilaisten totuusväittämien politisoimista ja problematisointia. 

Tutkimus keskittyy valtioiden liittoumiin, turvallisuuspoliittiseen tavoitteenasetteluun, soti-

laalliseen voimaan ja sen instrumentteihin, sekä turvallisuuteen liittyviin normeihin, identi-

teetteihin ja instituutioihin ja merkitysten tuottamiseen ja diskursseihin. (ibid.: 109) 

Jälkistrukturalismi tarjoaa uudenlaisen näkökulman käsitellä itseä ja suhteita. Toimijoita ei 

voi ajatella rajattuina yksikköinä, vaan keskinäisriippuvaisuus näkyy taloudellisissa, poliitti-

sissa, sosiaalisissa ja ympäristöllisissä prosesseissa, jotka ovat kollektiivisten päätösten lop-

putulemia. (Burke teoksessa Shepherd, 2012.: 87)  Jälkistrukturalismi kannustaa tutkimaan 

valtarakenteita kielessä, ajattelutavoissa ja tietämisessä. Ilmiöt ja puhe, joka tyypillisesti yri-

tetään nähdä politiikan ulko- tai yläpuolisiksi, problematisoidaan ja politisoidaan ja niiden 

tutkimus nähdään narratiivina tai diskurssina. Siitä johtuen puolustushallintoa voi olla vaikea 

tutkia tällä lähestymistavalla, sillä se antaa tutkimukselle suhteellisen tiukat reunaehdot. 

(Koivula teoksessa Sivonen, 2013: 119) Jälkistrukturalismi voi kuitenkin tuottaa uusia kysy-

myksiä strategian tutkimuksen kentälle (ibid.: 119-20). Samalla se voi tarjota uusia käsitteitä 

kuvaamaan vanhoja, mutta nimeämättömiä ilmiöitä, joiden ei ole ennen ajateltu olevan kä-

sitteellisiä. Olennainen piirre on kuitenkin jälkistrukturalismin pyrkimys uudelleen politi-

soida turvallisuutta ja sen tutkimusta. Tämä lisäisi läpinäkyvyyttä ja pakottaa perustelemaan 

päätöksiä, sekä argumentteja ja logiikkaa niiden taustalla avoimemmin. (ibid.: 120) Tutkijan 

on kysyttävä itseltään, mitä tarkoitusperiä tutkimus palvelee ja miksi hän kysyy niitä kysy-

myksiä, mitä hän kysyy. Koivula toteaa lopuksi, että suomalainen strategian tutkimus tarvit-

see kriittistä ja kyseenalaistavaa tutkimusta. (ibid.: 121) 
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2.1.1. Legitimaatio, retoriikka ja rationalisoituminen – ”todellisuuden” perustelu 

kansainvälisissä turvallisuusinstituutioissa 

 

Jälkistrukturalistinen viitekehys painottaa diskurssin merkitystä tutkimuksessa. Miten pu-

heella luodaan todellisuutta, ja mitä keinoja toimijat käyttävät perustellessaan logiikkaa pää-

töksenteon takana? On siis perehdyttävä näihin retorisen legitimaation keinoihin, joilla toi-

mijat pyrkivät ajamaan omia näkemyksiään ylitse muiden, sellaisessa maailmassa, jossa ei 

voida objektiivisesti määrittää rationaalista, universaalia totuutta. Jälkistrukturalismi edustaa 

samalla kriittistä näkemystä perinteistä päätöksenteon rationaalisuuden olettamuksesta. On 

siis perehdyttävä siihen, miten rationaalisuutta luodaan ja miten rationalisoituminen ei vält-

tämä merkitse parasta mahdollista ratkaisua, vaan se edustaa enemmin kollektiivista käsitystä 

arvoista ja toimivista keinoista, joita policyissa omaksutaan ja levitetään edelleen.  

Bernstein pyrkii määrittämään, mikä tekee hallitustenvälisestä ja ei-valtiollisesta globaalin 

hallinnon organisaatiosta legitiimin, eli miksi organisaatio koetaan legitiimiksi, miten legiti-

miteetin kriteerit valitaan ja mitkä voimat ja valtadynamiikat määrittävät ne (Bernstein, 2011: 

17). Globaali hallintomalli vaatii legitimiteettiä valtioiden ulkopuolella ja tämä tarve on kas-

vanut sitä mukaa, kun kansainvälisten instituutioiden rooli valtioiden rinnalla on kasvanut 

(ibid.: 18). Bernsteinin viitekehys ei oleta demokraattista legitimiteettiä. Se on pikemminkin 

kriittinen teoria, joka kyseenalaistaan olemassa olevat legitimiteetin prioriteetit ja niiden 

määrittymisen. Säätelevän instituution alainen yhteisö käy kanssakäymistä laajojen institu-

tionalisoitujen normien ja sosiaalisten rakenteiden kanssa, joka luo erilaisia legitimiteettisyy-

den tarpeita. (ibid.: 19) Poliittinen legitimiteetti on yhteisön hyväksyntä ja oikeutus jaetulle 

vallalle. Legitiimiyttä voidaan tutkia selvittämällä, hyväksytäänkö toimijan auktoriteetti tai 

onko tietyllä toimijalla legitimiteettiä. Auktoriteetti vaatii, että sitä totellaan ja se uskoo, että 

tämä vaatimus on oikeutettu ja sopiva. Legitimiteetti vahvistaa tätä vaatimusta, joten se tur-

vaa vallan hallintaa ja sen harjoittamisen menestystä. (ibid.: 20) Legitimiteetti on itsessään 

vallankäytön alainen, sillä olemassa olevat valtasuhteet ylläpitävät vallitsevia legitimiteetti-

käsityksiä ja poliittisen auktoriteetin muotoja (ibid.: 21).  
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Globalisaatio on johtanut talouden kasvavaan integraatioon ja poliittisen auktoriteetin laaje-

nemiseen, mikä olettaisi myös demokratian laajenemista. Demokraattisen legitiimiyden mal-

lit ovat kuitenkin käytännöllisesti rajoittuneita, mikä ilmenee vastuullisuudessa, reagoin-

nissa, läpinäkyvyydessä, osallistumisessa, deliberaatiossa ja yhteydessä globaaliin siviiliyh-

teiskuntaan. (ibid.: 22) Valtion rajat ylittävä legitimiteetti vaatii tyydyttävät normatiiviset 

kriteerit määrittämään kansainvälisen instituution toimintaa, eli auktoriteetin oikeutus voi 

perustua asiantuntijuuteen, tehokuuteen ja deliberaation määrään. Yksittäinen valtio voi hy-

väksyä kansainvälisen auktoriteetin, jos nämä kriteerit täyttyvät, huomioiden myös konteks-

tin ja historialliset olosuhteet. (ibid.: 23) Bernsteinin viitekehys perustuu sosiologiseen insti-

tutionalismiin, eli legitiimiys on kollektiivisen yleisön jakama usko ja valtaa käyttävän orga-

nisaation hyväksyntä. Legitimiteetti perustuu siis yhteiskuntaan tai yhteisöön, missä valta tai 

instituutio toimii. (ibid.: 23-4) 

Kansainväliset hallinnon mallit kyseenalaistavat perinteisen näkemyksen kansainvälisestä 

yhteisöstä, sillä ne vaikuttavat suorasti tai epäsuorasti ei-valtiollisiin toimijoihin ja yhteisöi-

hin. On kuitenkin olemassa kansainvälisiä yhteisöjä, jotka oikeuttavat ja hyväksyvät tämän 

vallankäytön. Eri policy-alojen on sopeuduttavat ympäristöön, jossa niiden päätösvalta on 

laajempi ja koskettaa suurempaa yhteisöä. Samalla sen on sopeuduttava uusiin legitiimiyden 

haasteisiin. Keskeinen ongelma on yhteisön tunnistaminen ja rajaaminen, joka on empiirinen 

ja tulkinnallinen tehtävä. Yhteisön voidaan katsoa koostuvan päätöksentekijöistä ja yksi-

löistä, joita päätöksenteko koskettaa. Jos yhteisön sisällä on sosiaalisten arvojen konflikteja, 

on legitimiteetin kriteerien määrittäminen huomattavasti monimutkaisempaa. (ibid.: 27-8) 

Sopivan auktoriteetin sijainti, millä perusteella se on oikeutettu ja hallinnollisen toiminnan 

rajat määrittyvät sosiaalisen rakenteen avulla. Institutionalisoituneet normit määrittävät so-

pivat ja sopimattomat toiminnan kurssit, legitimoivat ja de-legitimoivat institutionaalisia 

muotoja ja luovat kontekstin, missä hyöty-haitta-analyysi tehdään. Legitimaation mallin ins-

titutionalisoituminen riippuu historiallisesti määrittyneistä arvoista, päämääristä ja käytän-

nöistä. Sosiaaliset rakenteelliset normit perustuvat lakiin ja laajemmin globaalissa ympäris-

tössä hyväksyttyihin normeihin. Laillisuus ei siis yksinään määritä legitimiteettiä, mutta laki 

voi olla informatiivinen legitimiteetin vaatimuksista. (ibid.: 24-5) Sosiaalinen rakenne ei kui-

tenkaan voi yksinään määrittään legitiimiyttä, sillä kansainvälisen instituution vallankäyttö 
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voi koskettaa yhteisöjä, jotka eivät edusta vallitsevia normeja (ibid.: 27). Sosiaalinen rakenne 

sisältää jännitteitä, ja normien muutos osoittaa, miten legitimiteettikriisi muotoutuu tai miten 

hallinto ilmenee vahvana, perustuen siihen, mitä sosiaalinen rakenne legitimoi. (ibid.: 43) 

Hansen ja Williams ovat tarkastelleet kansainvälisen yhteisön legitimiteettiä erityisesti EU:n 

legitimiteettikriisin näkökulmasta. EU on laajentunut yhä useammalle ja syvemmälle politii-

kan eri aloille, joka on johtanut sen legitimiteetin kriisiin. EU:n ja sen policyjen vaikutusvalta 

ulottuu yhä laajemmin jäsenvaltioiden politiikkaan, joka on johtanut ongelmien laajempaan 

politisoitumiseen. EU:ssa on vaikeampi määrittää yhtenäistä yhteisöä, vaikka sen rajat ovat-

kin selvät. EU-tasoinen yhteisö ei kuitenkaan omaa samankaltaista tunteellista sidettä 

EU:hun, kuten esimerkiksi kansallisella tasolla. (Hansen & Williams, 1999: 234) 

EU:n voidaan tulkita olevan legitiimi toimija funktionaalisesta näkökulmasta asiantuntijuu-

den, tehokkuuden ja toimivuuden kautta. Legitimaatio ei perustu kuitenkaan puhtaasti funk-

tionaalisiin tekijöihin, vaan tunteellinen side ja demokraattisen representaation tunne ovat 

olennaisia legitimiteetin vaatimuksia. (ibid.: 235) Yhteisön puute voi olla siis yksi selitys 

legitimiteettikriisille, mutta myös vastuun, läpinäkyvyyden ja osallistumisen puute voivat se-

littää sitä (ibid.: 236). Kriisi on keskittynyt pitkälti kuvastamaan EU-kansalaisten represen-

taatiota, mutta se ilmenee myös jäsenvaltioiden keskuudessa (ibid.: 237). Institutionaaliset 

puutteet eivät yksinään selitä kriisiä, vaan myös legitimiteetin määritys tuottaa ongelmia. 

EU:lta puuttuu myyttinen tausta, joka sen jäsenvaltioilla on ja joka auttaa valtiota sitomaan 

legitiimiytensä myytteihin. (ibid.: 238)  

Wolfgang Wagner on mennyt vielä syvemmälle legitimaation määrittämisessä ja käsittelee 

EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa demokraattista legitimaatiota YTPP:n 

edeltäjän, European Security and Defence Policyn (ESDP) kautta (Wagner, 2005: 5). Wagner 

näkee demokratian legitiimin päätöksenteon ihanteena, myös puolustuspolitiikassa. Institu-

tionaaliset erot jäsenvaltioiden välillä kuitenkin vaikeuttavat yhteisen päätöksenteon mallin 

kehitystä. (ibid.: 7) Sen lisäksi kansaa osallistava päätöksenteko on haastavaa puolustuspoli-

tiikan turvallisuutta koskevan luonteen vuoksi. Julkinen deliberointi voisi johtaa salaisten 

asioiden vuotamiseen ja EU:n turvallisuuden vaarantumiseen. Wagner tutkii EU:n turvalli-

suuspolitiikan saamaa tukea mielipidetutkimuksella. (ibid.: 11). Tutkimuksessa todetaan, että 
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turvallisuuspoliittinen päätöksentekoon suhtaudutaan yleisesti myönteisesti, mutta Wagner 

uskoo sen johtuvan sallivasta konsensuksesta (ibid.: 15).  

Tutkimus keskittyy EU:n yhteisen turvallisuuspolitiikan demokraattiseen legitimaatioon. 

Wagnerin mukaan EU:n tulisi olla tietoinen sen yhteisen politiikan ja EU-johtoisten operaa-

tioiden saamasta tuesta, sillä sotilaallinen vastuu on vastuuta myös ihmishengistä. EU:n de-

mokraattinen legitiimiys jakautuu hänen mukaansa neljään pilariin: kansan suosio tai kanna-

tus, kansallisten parlamenttien osallistuminen, EU:n osallistuminen ja kansainvälinen laki 

(ibid.: 5). Demokraattinen legitiimiys on olennainen ihanne EU:ssa ja yksi kriteereistä jäse-

nyydelle. Yhtenäinen demokraattinen prosessi on kuitenkin haastavaa EU:n kokoiselle yh-

teisölle, sillä sen jäsenvaltioiden välillä on normatiivisia ja institutionaalisia edustuksellisen 

demokratian eroja. EU:n demokraattisen mallin tulisi olla laajasti tulkittava, sovellettava ja 

yhtenäinen monien eri näkemysten kanssa. Samalla herää kysymys pystyisikö EU ylläpitä-

mään tehokasta hallintoa osallistavien proseduurien keinoin. EU:n legitiimiys perustuukin 

pitkälti sen kykyyn tarjota julkisen hyvän, turvallisuuden ja varallisuuden jakoa. (ibid.: 7) 

Demokratia edellyttää yhteistä identiteettiä, kokemuksia ja historiallista muistoa, jota ei EU:n 

tasolla ole. Demokraattinen legitiimiys puolestaan edellyttää kansan osallistumista, avointa 

päätöksentekoprosessia ja mahdollisuuksia esittää mielipiteitä ja vaikuttaa. (ibid.: 8) Puolus-

tuspolitiikka kuitenkin eroaa tästä ihanteesta. Päätöksenteon prosessi perustuu komentoihin, 

kuuliaisuuteen ja salassapitoon. Sotilaallinen toiminta perustuu erilaisen logiikkaan kuin de-

mokratialle olennainen julkinen, deliberatiivinen päätöksenteko. (ibid.: 11) Turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikkaa voidaan kehittää eurooppalaisella integraatiolla. Puolustusbudjettien ra-

hallista arvoa ja puolustustoimintakyvyn ja -teollisuuden standardeja voidaan korottaa. Työ-

määrän jakamisella voidaan välttää päällekkäisyyksiä, vajavaisuuksia ja vapaamatkusta-

mista. (ibid.: 11)   

Retoriikka ja julkinen puhe on tärkeää kansainvälisten suhteiden kontekstissa ja ne vaikutta-

vat strategian legitimaatioon. Goddardin ja Krebsin artikkeli käsittelee etenkin turvallisuus-

poliittisten policyjen retorista legitimaatioprosessia. (2015: 6) Legitimaatiolla on merkittävä 

rooli strategian autonomisuudessa. Legitimaatioprosessi sisältää valtioiden intressien määri-

tyksen, uhkien identifioimisen ja toimintatapojen valinnan. Kirjoittajat pyrkivät selvittämään 
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mikä merkitys retoriikalla on tässä legitimaation prosessissa, ja miksi toiset prosessit onnis-

tuvat ja toiset epäonnistuvat. Heidän mukaansa legitimaation menestyminen riippuu pitkälti 

tarpeesta mobilisointiin ja policyn näkyvyydestä. (Goddard & Krebs, 2015: 7) 

Tehokas legitimaatio ylittää yhteisölliset ja ideologiset erot ja tuo ne yhteen kollektiivisena 

kokonaisuutena, jota on suojeltava. Strategia palvelee valtion pitkäaikaista hyvinvointia ja 

ylittää jokapäiväisen politiikan trivialiteetin, yksittäiset agendat ja vaatimukset. (ibid.: 10) 

Legitimaatio on tarpeellista, jos yhteisö vaatii sitä tai policyn näkyvyys ja hallinto tarvitsevat 

kansan kontribuutiota tai mobilisointia. Jos nämä ehdot eivät täyty, eli policy on salainen tai 

siihen ei kiinnitetä huomiota yleisön tai median puolesta, ei legitimaationprosessia tarvita. 

Päätösten tai policy-prosessien salaaminen on kuitenkin epätodennäköistä, sillä yhteisön tuki 

on keskeinen osa päätöksentekoa. Näkyvät policyt herättävät usein myös vastakkaisia, yhtä 

legitiimejä argumentteja, jolloin retorinen prosessi on olennainen määrittämään ”oikean” toi-

mintatavan. (ibid.: 18-9)  

Goddard ja Krebs eroavat kansainvälisen politiikan koulukunnista siinä, että he näkevät le-

gitimaation keskeisenä osana kansallisten intressien muodostuksessa, uhkien identifioin-

nissa, kotimaisten yhteisöjen mobilisoinnissa ja toimintatapojen valinnassa, sen sijaan, että 

se olisi vain intressien ja vallan sivutuote (ibid.: 34). Strategia, joka palvelee kansallista in-

tressiä, on legitiimi ja siten kansallisten intressien retoriikka on keskeinen osa turvallisuutta. 

Identifioimalla uhat pyrkivät kansalliset johtajat saamaan resursseja ja määrittämään valtion 

turvallisuuden tarpeet (ibid.: 9-10). Uhkien ja intressien identifiointi on edellytys parhaim-

man strategian määrittämiselle, jotta tavoitteet voidaan saavuttaa. Realistisesta ja rationaali-

sesta näkökulmasta tämä strategia olisi sellainen, joka pääsee lähimmäksi tavoitteita pienim-

mällä hinnalla. Legitimaation prosessi johtaa kuitenkin joidenkin vaihtoehtojen poissulkemi-

seen, sillä niiden ei nähdä olevat julkisesti kestäviä. Legitiimiys siis määrää, mitkä vaihtoeh-

dot ovat sallittavia, asettaa toiminnalle rajat ja määrittää strategian toimintatavat. (ibid.: 11) 

Miten legitimaatio sitten määritetään retorisessa prosessissa? Retorinen valta koostuu vii-

destä elementistä, jotka määrittävät onnistumisen ja epäonnistumisen. Nämä elementit ovat 

puhuja, konteksti, yleisö, sisältö ja tekniikka. (ibid.: 26-27) Poliittiset toimijat tunnistavat 

legitimaation roolin policyjen muodostuksessa ja niiden tulevaisuudessa. Siksi heillä onkin 

hallussaan suunnaton määrä materiaaleja, resursseja ja poliittista kapitaalia, joiden tarkoitus 
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on auttaa retorisissa kilpailuissa. (ibid.: 6) Kilpailun on otettava paikkansa ulottuvuudessa, 

joka koostuu kielestä, puheesta ja symboliikasta. Pelkät resurssit eivät kuitenkaan riitä va-

kuuttamaan intressien legitiimiydestä. Goddard ja Krebs käyttävät termiä ”pragmaattinen le-

gitimaatio”, joka perustuu siihen, että toimijat ovat strategisia ja sosiaalisia. Legitimaatio toi-

mii välittämällä merkityksiä poliittiselle toiminnalle, samalla kyseenalaisten sen. (ibid.: 15)  

Meyerin ja Rowanin rationalisoitujen myyttien teoria puolestaan voi avata sitä institutionaa-

lista kenttää, jolla sekä EU ja Suomi toimivat. EU määrittää sääntöjä ja lakeja joihin jäsen-

valtioiden on sopeuduttava, mutta samalla – etenkin turvallisuuspoliittisessa kontekstissa – 

jäsenvaltiot määrittävät, mitä toimintatapoja EU:n tulisi omaksua. Meyer ja Rowan kirjoitta-

vat rationalisoitujen myyttien leviämisestä niiden institutionaalisessa ympäristössä ja miten 

ne vaikuttavat organisaation toimintaan ja sen kykyyn selviytyä (1977: 340). 

Muodolliset organisaation rakenteet ovat institutionalisoitujen sääntöjen, eli rationalisoitujen 

myyttien reflektioita. Sosiaaliset tavat, velvollisuudet tai todellisuudet muodostuvat sääntö-

mäisiksi normeiksi ajatuksessa ja toiminnassa institutionalisoitumisen prosessissa, jolloin ne 

rationalisoituvat myyteiksi, joilla on laaja rakenteellinen potentiaali. Myyttien määrittämät 

rakenteet nähdään yhteiskunnassa sopivina, toimivina, rationaalisina ja tarpeellisina. Orga-

nisaatio siis omaksuu niiden määrittämiä rakenteita lisätäkseen omaa legitimiteettiään ja suo-

jellakseen itseään epäonnistumiselta. Rationalisoidut myytit ovat kuitenkin usein ristiriidassa 

tehokkaiden toimintatapojen kanssa. Meyer ja Rowan pyrkivätkin selittämään, miksi tietyt 

myytit yleistyvät ja legitimoidaan organisaatioissa, vaikka ne olisivat ristiriidassa käytännön 

toimintatapojen kanssa. (Meyer & Rowan, 1977: 340-6) 

Rationalisoiduilla myyteillä on kaksi ominaisuutta. Ensinnäkin ne ovat rationalisoituja, per-

soonattomia kuvauksia ympäristöstään. Ne identifioivat sosiaalisia tarkoituksia teknisesti ja 

määrittävät sääntömäisiä tapoja omaksua keinoja niiden päämäärien rationaaliseen tavoitte-

luun. Toiseksi ne ovat yksilön ja organisaation saavuttamattomissa, koska ne ovat institutio-

nalisoituneet ympäristöön ja ne oletetaan itsestään selvästi legitiimeiksi. Myytit määrittävät 

uusia ja uudelleen määrittävät olemassa olevia organisaationaalisia rakenteita ja toimintata-

poja. Ne mahdollistavat, mutta myös vaativat organisaatioita rakentumaan tiettyjen piirteiden 

mukaisesti. (ibid.: 343-4) 
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Organisaation rakenteet kehittyvät korkeasti institutionalisoituneessa kontekstissa, jota luo-

vat sosiaalisten suhteiden verkostot, kollektiiviset organisaatiot ja eliittinen johto. Koordi-

noivat ja kontrolloivat rakenteet kehittyvät sosiaalisten verkostojen luomien vaatimusten 

myötä. Organisaatio sopeutuu vaatimuksiin, sillä se tukee sitä kilpailullisesti ja antaa edun 

tehottomampiin organisaatioihin verrattuna. (ibid.: 353) Rationalisoitujen myyttien määrä 

kasvaa suhteessa siihen, mitä tiiviimmiksi ja linkittyneimmiksi sosiaaliset verkostot tulevat 

ja mitä paremmin ne mahdollistavat myyttien leviämisen. Myyteillä on legitimiteetti, joka 

perustuu oletukseen, että ne ovat rationaalisesti tehokkaita. Usein nämä myytit myös legiti-

moidaan virallisesti laillisten mandaattien avulla. Etenkin yhteiskunnat, jotka ovat kehittä-

neet rationaalislegaalisen järjestyksen ovat herkkiä myöntämään auktoriteetin instituutiolle, 

joka legitimoi organisaationaalisia rakenteita. (ibid.: 347) 

Organisaationaalisen kielen evoluutio on institutionaalisen isomorfian tärkeimpiä piirteitä, 

sillä rakenteiden sanastot tarjoavat rationaalisuutta ja legitiimiyttä. Kun organisaatiota ku-

vaillaan legitiimeillä sanastoilla, voidaan se olettaa olevan sitoutunut kollektiivisesti määri-

tettyihin päämääriin. (ibid.: 349) Isomorfia ulkoisen institutionaalisen ympäristön kanssa vä-

hentää siitä riippuvaisen organisaation kokemaa turbulenssia ja ylläpitää vakautta. Organi-

saatio signaloi toimivansa kollektiivisesti arvostettujen kriteerien mukaisesti, kun se suunnit-

telee muodollisia rakenteita, jotka sopivat myyttien tarjoamiin kuvauksiin. Organisaatio siis 

suojelee itseään kyseenalaistamiselta ja vahvistaa mahdollisuuksia selviytyä ja menestyä 

omaksumalla institutionalisoituja elementtejä. Institutionaalinen ympäristö puolestaan muo-

toutuu kahdessa eri ulottuvuudessa. Verkostot sopeutuvat vahvojen organisaatioiden raken-

teisiin ja suhteisiin, kun ne pyrkivät rakentamaan omat päämääränsä ja toimintatapansa yh-

teiskunnan institutionalisoituina sääntöinä. (ibid.: 348-9) Niin kauan kuin organisaatio on 

kykeneväinen olemaan olemassa sen institutionaalisessa ympäristössä, se saa legitimiteetin 

ja resurssit selviytymiseen (ibid.: 352).  

Rationalisoitujen myyttien rituaalinen omaksuminen aiheuttaa kuitenkin ongelmia. Organi-

saatioiden pyrkiessä mukautumaan sääntöihin, tehokkuuden vaatimat toimintatavat luovat 

konflikteja ja epäjohdonmukaisuuksia. Nämä myyttien levittämät säännöt kehittyvät eri puo-

lilla ympäristöään, joten ne voivat olla ristiriidassa myös keskenään. Institutionalisoituneet 
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säännöt ovat siis ristiriidassa tehokkuuden kanssa, sillä laajasti yleistetyt säännöt eivät vält-

tämättä sovi toiminnan vaatimiin olosuhteisiin. (ibid.: 355)  Organisaation voi olla haastavaa 

pyrkiä todistamaan omien sääntöjensä tehokkuutta, mikäli se vastustaa institutionaalisia vaa-

timuksia. Samalla organisaatio voi riskeerata ulkoisten suhteiden katkeamisen, mikä taas hei-

kentää sen kykyä saada legitimiteettiä ja resursseja. (ibid.: 356) Monet organisaatiot ajautu-

vat siis oman selviytymisensä varmistamiseksi kuvastamaan institutionaalisen ympäristönsä 

myyttejä sen sijaan, että ne kuvastaisivat omien käytännöllisten toimintatapojen vaatimuksia. 

(ibid.: 341) 

Rationalisoituneiden myyttien teoriasta seuraa siis kolme olettamusta. Mitä enemmän ratio-

nalisoituneita myyttejä on institutionalisoitunut ympäristöönsä, sitä enemmän syntyy muo-

dollisia organisaatioita. Organisaatioiden on myös sopeuduttava ympäristönsä muutoksiin, 

vaikka myyttien tehokkuudesta ei olisi todisteita. Kun organisaatio on sisäistänyt rationali-

soituja myyttejä, on se menestyksekkäämmin legitiimi ja siten todennäköisempi selviämään 

ympäristössään. Organisaation hallintapyrkimykset ovat sisäisesti ja ulkoisesti omistautu-

neita rituaaliselle mukautumiselle, joka johtaa rakenteiden erottumiseen käytännön toimin-

nasta. (ibid.: 361) 

 

2.2. Aikaisempi tutkimus – turvallisuuden tutkimus, policyn muodostus, agendat ja suo-

malaisen sotilaspolitiikan retoriikka 

 

Kuten Koivula toteaa (2013), Suomen näkökannalta turvallisuusstrategian tutkimusta on 

tehty suhteellisen vähän. Samoin PRY:n tutkimus on vielä vähäistä, johtuen todennäköisesti 

sen nuoresta institutionaalisesta iästä. Turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta on kuitenkin 

tehty jonkin verran tutkielmalleni olennaista tutkimusta, jolla on pyritty avaamaan itse tur-

vallisuusinstituutioiden teoreettisen tutkimuksen viitekehystä, prosesseja, joissa policyt ovat 

syntyneet, agendan asettamista näissä prosesseissa ja suomalaista narratiivia puolustuspoli-

tiikassa.  

Michael C. Williams on tutkinut turvallisuusinstituutioiden teoreettisesta tutkimusta ja 

kuinka turvallisuusalan polemiikki, ja erimielisyydet kansainvälisten turvallisuusinstituutioi-

den lupauksista ovat johtaneet teoreettisen väittelyn tarpeeseen (1997: 287). Turvallisuuden 
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ja instituutioiden välistä suhdetta tulisi ymmärtää institutionalisoitumisen kontekstissa. Ins-

tituutiot ja institutionalisoituminen ovat laajempia käsitteitä, kuin vain toimijoiden asettamia 

toiminnan rajoja. Kysymys kuuluukin, miten instituutiot itsessään voivat myötävaikuttaa tur-

vallisuuden tekemistä maailmassa, jossa instituutiot samalla määrittävät sosiaalisia rakenteita 

ja konstruktioita vai onko niillä loppujen lopuksi mitään merkitystä turvallisuuden luomi-

sessa. Turvallisuus on siis pääsääntöisesti instituutioiden itsessään määrittämää. (Wlliams, 

1997: 288) Williams keskittyy institutionalisoitumisen prosessiin kolmen elementin kautta: 

tieto, luotto ja symbolinen valta. Turvallisuuspolitiikan rakenteet, kuten puolustus, ulkomi-

nisteriöt ja liittoumat toimivat näiden elementtien kautta. (ibid.: 289)  

Williams määrittelee tiedon symbolisina rakenteina, jotka määrittävät kollektiivisesti ylläpi-

detyn representaation todellisuudesta ja niistä toimista, jotka ovat sen rajoissa sopivia. Tietoa 

on siis käsiteltävä diskursiivisella tasolla, joka sisältää kolme eri järjestelmää. Näistä ensim-

mäinen on kuvaileva järjestelmä, jonka sisällä objektit ovat olemassa ja niiden sisäisiä kau-

saalisia suhteita ja kategorioita käytetään niiden arvioimiseen ja mittaamiseen. Toinen on 

narratiivinen järjestelmä, jossa objektit asetetaan tilalliseen ja ajalliseen skeemaan. Näin 

määritetään sisäpiiri ja ulkopuolisuus sekä nykyisyys ja menneisyys. (ibid.: 290) Kolmas jär-

jestelmä on argumentatiivinen, joka pitää sisällään kaksi edellä mainittua tasoa. Argumenta-

tiivisessa järjestelmässä vallitsevat hyväksyttävyyden säännöt, eli miten ja mitä edeltävien 

tasojen väitteistä voidaan hyväksyä. (ibid.: 290-1)  

Luoton Williams määrittelee olennaiseksi tiedolle, sillä sen avulla vastataan kysymykseen 

kuka tietää, tai tarkemmin, kenen tietoon voidaan luottaa. Tieto toimii siis tilassa, jossa mieli 

voidaan kolonisoida. (ibid.: 292) Asioiden uskottavuudesta seuraa tällöin luoton institutiona-

lisoituminen, joka mahdollistaa väittämien arvioimisen ja näin ollen epäuskottavien väittä-

mien poissulkemisen (ibid.: 293).  

Viimeinen elementti, jonka Williams määrittää on valta, joka on legitiimin tiedon, auktori-

teetin ja toiminnan konstruktio. Valtaa ei tule kuitenkaan ymmärtää pelkästään osana yhteis-

kuntaa, vaan vaatimuksina yhteiskunnalta. Organisaatiot ja instituutiot eivät toimi vallan alai-

sina, vaan ne itsessään edustavat valtaa. Valta on identiteetti, jolla on kyky edustaa todelli-

suutta ja ihmisiä tehokkaasti ja auktoritatiivisesti. (ibid.: 294) Valta on siis kykyä ilmaista 
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itseään tehokkaasti (ibid.: 295). Sosiaalinen järjestys on riippuvainen luoton ja vallan suh-

teesta ja tiedon instituution sisältää niitä auktorisoivia ja legitimoivia rakenteita. Tieto, luotto 

ja valta ovat siis toisistaan erottamattomia sosiaalisessa järjestyksessä. (ibid.: 296)  

Turvallisuudella ei ole Williamsin mukaan valmista rakenteellista pohjaa, jolloin se säilyisi 

muuttumattomana, vaan se vaatii policyn tekijöiden toimia sen ongelmasoimiseksi (ibid.: 

297). Turvallisuudesta puhuminen vaatii kykyä mobilisoida valtaa institutionaalisella ken-

tällä, missä toiminta tapahtuu. Vallalla on siis kaksi aspektia: vallitsevan järjestelmän hyö-

dyntäminen ja sosiaalisesti tunnustetun aseman hallinta. Kun turvallisuudesta voidaan puhua 

tehokkaasti auktoriteetin asemasta, voidaan sitä vihdoin ymmärtää instituutiona. (ibid.: 298) 

Instituutio on siis vallan lähde, jonka se saa osittain myös jäsenistään ja organisaatio on te-

hokas silloin, kun se edustaa jäsentensä intressejä (ibid.: 301-2).  

Xymena Kurowska ja Patryk Pawlak ovat tutkineet EU:n turvallisuuspolitiikkaa vuonna 

2009, juuri kun Lissabonin sopimus on antanut YTPP:lle ja PRY:lle perustussopimuksellisen 

pohjan. Artikkelissa lähestytään EU:n puolustuspolitiikkaa tarkastelemalla rajaa sisäisen ja 

ulkoisen turvallisuuden välillä (Kurowska & Pawlak, 2009: 474). Sen lisäksi, he keskittyvät 

turvallisuuden toimintatapoja tuottavien turvallisuustoimijoiden väliseen dynamiikkaan. 

Heidän mukaansa, EU:n turvallisuuspolitiikka ei ole syntynyt tarkoituksenmukaisena suun-

niteltuna strategiana, vaan ennemminkin eri turvallisuuspolitiikan harjoittamisesta eri ta-

soilla. Olennaista tämän tutkielman kannalta on, kuinka he jäljittävät prosesseja, joiden 

kautta tiettyjä policy-valintoja on tehty. (ibid.: 475) Kurowskan ja Pawlakin työn tarkoituk-

sena on nimenomaan osallistua EU:n turvallisuuspolitiikan problematisointiin.  He pyrkivät 

selvittämään, miksi tietyt suhteet ja instituutiot toimivat tehokkaasti tiettyjen ongelmien 

edessä. Tutkimuksessa pyritään löytämään pelisäännöt, joiden mukaan EU:n turvallisuuspo-

litiikan tekeminen rakentuu. (ibid.: 478) 

Turvallisuuspolitiikkaa analysoidaan eri toimijoiden ja heidän intressiensä suhteiden avulla. 

Nämä suhteet pitävät sisällään EU-policyn tekemisen luonteen ja turvallisuuden ”tekemisen” 

poliittisen luonteen. (ibid.: 475) Tutkijat pyrkivät ottamaan osaa EU:n turvallisuus-policyn 

tekemisen tutkimukseen lähestymällä alaa kolmen organisaatiokonseptin avulla: politiikka, 

policy ja turvallisuus, sekä näiden väliset muodostelmat (ibid.: 477). Heidän tutkimustaan 

ohjaavat kaksi teoreettista lähtökohtaa. Ensinnäkin toimijoiden ajatukset ja ideat heidän 
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omista toimistaan ovat merkityksellisiä ja niiden representaatio ja selitys eivät voi jäädä ul-

kopuolisiksi policy-analyysissa. Toimijuudella on merkitys sosiaalisessa elämässä, eivätkä 

toimijat itsessään ole vain rakenteiden läpituomia tuotoksia. Toiseksi turvallisuuden käsite 

asiana, jota tehdään ei koske pelkästään poikkeuksellisia toimenpiteitä, kuten sota, sillä se 

tekisi siitä luonnollisesti epäpoliittista. Se sijaan, turvallisuus on politiikan tuote, jota ei ym-

märretä niinkään proseduraalisena tuotteena, vaan kontekstuaalisena aatteellisena kilpailuna. 

(ibid.: 478) 

Turvallisuus määritetään valtion vapaudeksi uhista (ibid.: 478). Lähestymistapojen standar-

deihin kuului oletus anarkistisesta kansainvälisestä viitekehyksestä, jossa valtiot pyrkivät 

haalimaan valtaa ja turvaa systeemissä, jolle kilpailu ja konflikti ovat olennaisia. Turvalli-

suuden tutkimuksen ala on kuitenkin laajentunut ja nykyään ymmärretään, että turvallisuus 

on hallinnon muoto ja tapa, jolla muotoillaan sosiaalista järjestystä. Turvallisuuden tutki-

muksen muutosta tulisi siis analysoida toimijoiden tavoitteena edistää omia intressejään po-

liittisessa kilpailussa. Tämä prosessi sisältää ominaisuuksien ja arvojen määrityksen, jotka 

luonnehtivat poliittisen toimijan ja yhteisön toisia toimijoita ja yhteisöjä vastaan. Tietyt uh-

kien määritykset kehittyvätkin identiteettiä rakentavaksi osaksi, jossa ulkopolitiikasta tulee 

tietynlainen rajoja tuottava poliittinen näytelmä. Siitä syntyvät turvallisuustoimet tuottavat 

itsereflektion EU:sta ja maailman politiikasta. Kurowska ja Pawlak haluavat tutkimuksellaan 

tarjota analyyttisen viitekehyksen ja empiirisen työn, joka tutkii turvallisuuden politiikkaa ja 

sen hämärtyneitä rajoja kontekstuaalisella tavalla. (ibid.: 479) He näkevät turvallisuuspolitii-

kan ilmiönä, joka tapahtuu todellisesti olettamatta, että se seuraa mitään logiikkaa, joka olisi 

johdannainen rationaalisesti tavoitelluista yhteisistä päämääristä (ibid.: 480). 

Policy on ymmärrettävä poliittisena projektina, eli sosiaalisesti välillisenä tavoitteluna juur-

ruttaa tietty ymmärrys siitä, mitä EU:n turvallisuus on. Kapeasti tulkittuna, politiikka on yk-

situlkintaista päätöksen muodostamista valinnan yhteydessä. Kurowska ja Pawlak tulkitsevat 

politiikan päätöksenä toimintatavoista sattumanvaraisessa tilanteessa, jossa on häviäjä ja 

voittaja, mutta sillä ei ole selkeitä kiintopisteitä tai valmiiksi muotoutunutta odotettua toi-

mintatapaa. Politiikan voi tulkita laajemmin sosiaaliseen maailmaan osallistuvina strategi-

oina. Politiikassa ei ole aiemmin määritettyjä identiteettejä, vaan identiteetti on itsessään saa-

vutus. Kaikkea politiikkaa ei voi kuitenkaan pelkistää kilpailuksi materiaalisista resursseista, 
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vaan suuri osa siitä on myös kamppailua kollektiivisen identiteetin vaatimisesta. Jaetut mer-

kitykset motivoivat ihmisiä toimintaan ja muovaavat yksilöitä tavoittelemaan kollektiivista 

toimintaa. Policyn tekeminen on siis jatkuvaa kamppailua luokittelun kriteereistä, kategori-

oiden rajoista ja ideaalien määrittämisestä, jotka ohjaavat tapaa, jolla ihmiset toimivat. Yk-

sittäisen konseptin ymmärryksestä voi olla useampia versioita ja näitä versioita on mahdol-

lista manipuloida osana poliittista strategiaa. (ibid.: 480) Kurowska ja Pawlak siis ajattelevat 

politiikan olevan kilpailevia väitteitä siitä, mikä on hyvää ja totta ja liittoumien rakentaminen 

näiden väitteiden ympärille, kun toimijat yrittävät määrittää tietyn määritelmän tilanteille. 

Institutionaaliset identiteetit pyrkivät edistämään omia näkemyksiään ja policy on tässä kon-

tekstissa diskursiivinen taistelukenttä, jossa valtasuhteet ja strateginen kanssakäyminen joh-

tavat toimintaan. (ibid.: 481) 

Policyn työstäminen on jatkuva prosessi, jonka tarkoitus on ylläpitää suhteita, tuottaa doku-

mentteja ja muodostaa ja ylläpitää tiettyjä tulkintoja eri tasoilla. Prosessissa on mukana lu-

kuisia toimijoita, joilla on monipuolisia agendoja ja arvoja ja joiden on keskenään tuotettava 

monitulkintainen ja väliaikainen tulos. Tarkoituksena on tuottaa koheesio toiminnan suun-

nista ja vahvistaa tulevaisuuden yhteistyön kapasiteettia. Strategisen toiminnan tulisi olla 

problematisoitua poliittista toiminnallisuutta, joka toimii kanssakäymisen verkostoissa. Sen 

harjoittajat ovat mukana manipuloivassa esiintymisessä ja rakenteissa samalla, kun heille 

määrityt roolit rajoittavat heitä. Lopputulos on neuvotteluissa saavutettu yhteisymmärrys, 

jota on ohjannut niin nämä rajoitteet kuin vallitsevan diskurssin voimaantuminen. Diskurssin 

merkitykset johtavat projekteihin, mutta projektitkin ovat diskurssin itsessään rajoittamia, 

eivätkä täysin vapaita toiminnassaan. (ibid.: 482) Policy-prosessi on siis ongelmien etsimistä 

ja maailman merkitysten määrittämistä niin, että tunnetut tai halutut hallinnon muodot ovat 

niihin sopivia. Tämä tarkoittaa policy-huolien identifioimista ja tarkentamista eri ymmärrys-

ten yhteydessä, joka periaatteessa on hyvien tarkoitusten löytämistä toimien oikeuttamiseksi, 

kun tilanteessa ei selvää mikä on oikea toimintatapa tai mikä ongelma itsessään edes on. 

(ibid.: 481)  

Hylke Dijkstra on tutkinut agendan asettamista (engl. agenda-setting) YTPP:n kontekstissa. 

Hän määrittelee agendan asettamisen prosessina, jossa eri toimijat pyrkivät ajamaan oman 

agendansa prioriteettien kärkeen. Muodollisella ja epämuodollisella agendan asettamisella 
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on kuitenkin ero. Muodollisessa agendan asettamisessa instituutiot, kuten Euroopan komissio 

ovat suurimpia vaikuttajia, mutta myös muut toimijat pystyvät vaikuttamaan epämuodolli-

sesti, esimerkiksi kuuden kuukauden välein vaihtuvan puheenjohtajuuden kautta. (Dijkstra, 

2012: 455-6) Agendan asettamisen prosessi on Dijkstran mukaan ideoiden valitsemista. Toi-

mijat valitsevat niitä ideoita, jotka edistävät niiden omia intressejä, kasvattavat tietoisuutta 

heidän ongelmistaan ja kasvattavat heidän kannatustaan. Tavoitteena on luoda policy, jonka 

lopputulos hyödyttää toimijaa. Onnistunut agendan asettaminen alkaa oikean alustan löytä-

misellä, eli foorumi, jossa asiasta voidaan keskustella. EU:n poliittisella kentällä tämä foo-

rumi on ylhäältä päin ohjattu, ja neuvostolla on suurin painoarvo poliittisessa keskustelussa. 

(ibid.: 456) 

Oikeat keskustelun areenat eivät kuitenkaan yksin riitä auttamaan toimijoita saavuttamaan 

omia agendojaan, vaan toimijoiden on kerättävä riittävästi tukea intressiensä taakse. Yksi 

vaihtoehto on pyrkiä saavuttamaan kansan tuki, mikä ei kuitenkaan EU:n kontekstissa ole 

tehokas keino. Sen sijaan, kolmansien osapuolien, kuten Naton tai EU:n ulkopuolisien valti-

oiden tuki on olennaista. (ibid.: 456) Tuen saavuttamiseksi, toimijoiden on kehystettävä on-

gelmat omien intressiensä mukaan. Ongelman kehystäminen ei vaikuta pelkästään vallitse-

van diskurssin muuttamiseen, vaan itse policyn kirjalliseen muotoiluun. Mitä laajempi 

joukko tukee kehystä, sitä vaikeampi muiden on yrittää muuttaa vallitsevaa diskurssia. On-

nistuneessa agendan asettamisessa olennaista on siis policy-prosessissa olennaisen roolin 

hallitseminen, esimerkiksi neuvoston puheenjohtajuus, kansainväliset verkostot, sekä varhai-

nen reagointi, jotta toimija saa johdettua diskurssin tarvitsemaansa suuntaan. (ibid.: 457) 

Yleisesikuntaeverstiluutnantti ja yhteiskuntatieteiden tohtori Arto Nokkala kirjoittaa väitös-

tutkimuksessaan Suomen laajenevasta sotilaspolitiikasta ja tarjoaa näkökulman suomalai-

sesta turvallisuuden tutkimuksesta. Asevoimia koskevan politiikan ydinasetelmat ovat hänen 

mukaansa säilyneet suhteellisen muuttumattomina. Kansainvälisen politiikan murros on kui-

tenkin herättänyt tarpeen, joihin perinteiset tutkimustavat eivät välttämättä kykene vastaa-

maan, vaihtoehtoisten tutkimustapojen käyttökelpoisuus on kuitenkin kyseenalainen. Nok-

kala lähestyy asiaa sosiaalisen konstruktivismin näkökulmasta ja pyrkii selittämään, miten 

sotilaallista voimaa muodostetaan ja käytetään politiikassa. (2001: 65) 
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Politiikka on perinteisesti käsitetty virallisten päätöksentekijöiden edustuksellisena hallitse-

mistoimintana (Nokkala, 2001: 66). Politiikka on kuitenkin tulkittava, sillä se muodostuu 

kokonaisuudessaan politisoinnista ja politikoinnista, jolla pyritään haalimaan ja käyttämään 

valtaa (ibid.: 66-7). Pyrkimyksenä on muuttaa vallitsevaa yhteiskunnallista rakennetta ja 

tuottaa julkista sisältöä ja merkityksiä käsitteille. Politiikka on siis kamppailua sosiaalisen 

totuuden luomisesta. (ibid.: 67) Valtiot joutuvat sovittamaan kansallisia ja kansainvälistä tur-

vallisuuspolitiikkaa, jolloin se samalla joutuu integroimaan muiden valtioiden käsityksiä 

uhista ja turvallisuuskäsitteistä (ibid.: 68)  

Suomella on kuitenkin erityinen asema kansainvälisen turvallisuuspolitiikan kehyksessä. 

Suomessa on miehille yleinen asevelvollisuus ja Suomi on pidättäytynyt liittoutumattomana, 

vaikka se tekeekin tiivistä yhteistyötä Naton kanssa ja osallistunut EU:n puolustuspolitiikan 

kehitykseen. (ibid.: 65) Nokkala on jakanut tutkimuksessaan Suomessa käytävän sotilaspo-

liittisen keskustelun kuuteen eri teemaan: puolustuspolitiikka ja turvallisuuden laajeneminen, 

strategia ja alueellinen turvallisuus, puolustus ja yhteisöllisyys, uhkakuvat laajassa turvalli-

suuspolitiikassa, sotilaallinen toimintakyky ja muuttuva sodan kuva sekä asevoimat yhteis-

kunnassa. Kylmän sodan jälkeen Euroopassa on aktiivisesti pyritty lisäämään turvallisuus-

yhteistyötä, mutta Suomi on 1990-luvulla painottanut sotilaallista liittoutumattomuutta. 

(ibid.: 69) Yhteistyö ja kansainvälinen integroituminen on lisääntynyt, mutta Suomi pyrkii 

edelleen pitämään kiinni omasta kansallisesta puolustuksestaan ikään kuin ”hätävarana” 

(ibid.: 70). EU:hun liittymisen myötä Suomessa kasvanut kansainvälinen yhteisöllisyys ei 

kuitenkaan aiheuttanut sen suurempia ongelmia – Suomi sai säilyttää oman kansallisen puo-

lustuksensa ja harjoittaa sitä, kuten näki itse sopivaksi. (ibid.: 72) Suomessa sotilaalliset ja 

ei-sotilaalliset uhkakuvat pidettiin myös suhteellisen erillään, vaikka niitä pyrittiinkin integ-

roimaan Kylmän sodan jälkeen. (ibid.: 73) EU-jäsenyyden jälkeen uhkakuvien jännittynei-

syys on lisääntynyt laajenemisen myötä. Asevoimien rakentaminen ja niiden osa keskuste-

luissa riippuu siitä, miten ja millaisia uhkakuvia muodostetaan ja puolustuskyvyn uskotta-

vuus on Suomelle keskeinen käsite sen turvallisuusympäristön kontekstissa. (ibid.: 74) 

Massa-armeijan merkitys on säilytetty suomalisessa puolustuspolitiikassa, vaikka samalla on 

nostettu esiin myös ”teknoarmeijan”, eli toisin sanoen kyberpuolustuksen merkitys (ibid.: 

79). Puolustusvoiminen legitiimiys on korkea, mutta asevoimien ja yhteiskunnan suhteita 

koskevia kysymyksiä on kuitenkin vaikea politisoida (ibid.: 80).  
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2.3.  Teoreettisen viitekehyksen yhteenveto  

 

Kansainväliset yhteisöt vaativat uusia legitimiteetin muotoja, etenkin kun legitimiteetin ihan-

teena on demokratia. Tämä on kuitenkin rakenteellisesti haastavaa saavuttaa ilman selvää 

yhteisöä ja on huomioitava, että päätöksenteon koskiessa turvallisuus- ja puolustuspolitiik-

kaa, ei deliberatiivinen päätöksenteko on välttämättä paras mahdollinen vaihtoehto. EU:ssa 

deliberaatio tapahtuukin pitkälti jäsenvaltioiden välillä ja useimmiten nämä keskustelut eivät 

ole julkisia. Retorinen prosessi on siis tulkittava julkisten päätöksien ja päämäärien sekä kan-

sallisen keskustelun perusteella. PRY:n voidaan tulkita olevan yhteisö, joka on muodostettu 

EU:n sisällä mahdollistamaan uusi yhteisen politiikan areena, sisäistäen samalla EU:lle olen-

naisen demokraattisen päätöksenteon periaatteen. Retoriikalla on suuri merkitys legitimaa-

tion luomisessa, sillä sen avulla on luotu todellisuutta identifioimalla uhkakuvia ja intressejä, 

joilla yhteinen toiminta on rationalisoitu. Samoin PRY:ssä ja Suomen turvallisuus- ja puo-

lustuspolitiikassa on käytetty näitä legitimaation retorisia keinoja, jotta policy on voitu luoda 

ja integroida laajemmin. Samalla yhteisten toimintatapojen leviäminen on vahvistanut yhtei-

sen toiminnan syvempää institutionalisoitumista.  

Koivulan näkemys suomalaisesta turvallisuuden tutkimuksesta on selvä: on tarvetta kysyä 

uusia kysymyksiä ja kyseenalaistaa olemassa olevia narratiiveja. Siinä missä Nokkala tutkii 

narratiiveja ja niiden merkitystä suomalaisessa puolustuspolitiikassa 2000-luvulla hän ei kui-

tenkaan kyseenalaista niitä. Jälkistrukturalistinen teoreettinen viitekehys toimii siis tämän 

tutkielman raameissa, sillä tarkoituksena on arvioida kriittisesti sekä Suomen, että PRY:n 

puolustuspolitiikan tavoitteita ja niiden integroitumista. Suomi on osa verkostoa, jossa toimii 

myös muita jäsenvaltioita ja EU:n omat instituutiot. Nämä toimijat käyvät keskenään vuoro-

vaikusta ja pyrkivät luomaan yhteisesti kunnioitettavia ja hyväksyttäviä arvoja ja toimintata-

poja. Aikaisemmassa tutkimuksessa nousee esiin, kuinka tärkeä diskurssin rooli ja sen sisäl-

tämät tiedon, luoton ja vallan suhteet ovat policyn muodostuksessa, etenekin laajemmassa 

yhteisössä. Tämän perusteella voidaan siis olettaa, että jälkistrukturalistinen, kriittisen arvi-

oinnin lähestymistapa soveltuu nimenomaan kansainvälisten yhteisöjen turvallisuus-poli-

cyjen muodostumisen tutkimiseen, sillä niissä käsitellään useiden toimijoiden valtasuhteita, 

yhteisen diskurssin muodostamista ja niiden kamppailua.  
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3. TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

Tutkimusmenetelmänä käytetään Carol Bacchin “What’s the Problem Represented to be?” -

metodia, jonka voi lyhentää WPR. Tämä lähestymistapa pyrkii analysoimaan policyja niiden 

esiintuomien ja edustamien ongelmien kautta, joten se tarjoaa syvällisemmän, erilaisen läh-

tökohdan perinteiseen policy-analyysiin. Sen tarkoituksena on avata itse ongelmia, joilla po-

licyilla on luotu, sen sijaan, että se keskittyisi vain kilpailevien policyjen keskinäiseen ana-

lysoimiseen ja policyjen toimivuuden arvioimiseen. Tämä metodi soveltuu työhön, sillä tar-

koituksena on arvioida syvällisemmin, miten PRY on saanut nykyisen muotonsa, ja miten 

tähän ratkaisuun on päädytty policyn muotoutumisen aikana. WPR soveltuu myös jälkistruk-

turaaliseen teoreettiseen viitekehykseen. Koivulan näkemyksen mukaan (2013), jälkistruktu-

ralistisella viitekehyksellä voidaan kysyä uusia kysymyksiä ja tehdä syvällisempää turvalli-

suustutkimusta. WPR tarjoaa metodologiset välineet tähän, eli syvällisemmät kysymykset, 

joita turvallisuus-policyn analysoimisessa voidaan kysyä. Samalla WPR edustaa kriittistä tut-

kimusta, samoin kuin jälkistrukturalismi.  

Lopuksi käydään vielä läpi, kuinka teoriaa ja metodia voidaan soveltaa tässä tutkielmassa. 

Bacchi on tarjonnut kattavan kuvauksen (2009 ja 2012), kuinka tutkijan tulisi edetä tässä 

tutkimusvaiheessa, ja miten hänen metodiaan voidaan soveltaa laajemmin eri policy-aloihin. 

Tässä vaiheessa avataan siis tutkielman seuraavat askeleet, eli miten ja millä perusteella ana-

lyysiaineisto valitaan ja miten WPR:ssä määritettyjä kysymyksiä tullaan analyysissa hyödyn-

tämään.  

 

3.1. “What is the problem represented to be?” 

 

Tutkielman metodina käytetään Carol Bacchin “What’s the Problem Represented to be?” -

lähestymistapaa, eli WPR:ää. Bacchin mukaan, WPR-lähestymistapa haastaa perinteisen kä-

sityksen siitä, että policy on hallinnon tapa vastata ja reagoida ongelmiin. Perinteisen policy-

näkemyksen vuoksi, policyjen analysoiminen on keskittynyt pitkälti ongelmaratkaisun kil-

pailevien tapojen tutkimiseen. Ongelmien ymmärtäminen itsessään on jäänyt vähemmälle 
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huomiolle. (Bachhi, 2009: 1) Lähestymistapa on nimensä mukaisesti ongelmia etsivä työ-

kalu, jonka avulla tutkija voi kriittisesti lähestyä ja arvioida policyja – tässä tapauksessa 

PRY:tä (Bacchi teoksessa Bletsas & Beasley, 2012: 21). WPR-lähestymistavalla ongelma 

ymmärretään tietynlaisesti, eli policy itsessään antaa ongelmalle sen muodon. Hallitukset ei-

vät siis reagoi ongelmiin, vaan aktiivisesti luovat niitä olennaisena osana toimintatapoja 

muuttavien policyjen luomisprosessissa. Ongelman representaatiolla on merkitystä, sillä se 

implikoi, kuinka ongelmia tulisi ajatella ja miten ihmiset saadaan lähelle ongelmaa. (Bacchi, 

2009: 1)  

Lähestymistapa koostuu kuudesta kysymyksestä: 

1. Mitä ongelmaa tietty policy tai policy-ehdotus representoi? 

2. Mitkä edellytykset ja olettamukset alustavat ongelman representaatiota? 

3. Miten ongelman representaatio on kehittynyt? 

4. Mikä on jätetty ongelmattomaksi ongelman representaatiossa – mistä hiljennytään ja 

voiko ongelman ajatella toisella tavalla? 

5. Mitä vaikutteita ongelman representaatio tuottaa? 

6. Missä ja milloin ongelma representaatio on tuotettu, hajotettu ja puolustettu – kuinka 

sitä on voitu tai voidaan kyseenalaistaa, keskeyttää tai korvata? (ibid.: 2) 

 

Ensimmäinen kysymys on selkeyttävä; se pohjautuu siihen, että koska kaikki policyt ovat 

ongelmallistavia toimia, ne sisältävät epäsuoria kuvauksia ongelmista (ibid.: 2). Policy-eh-

dotukset itsessään kuvaavat mikä ongelman ajatellaan olevan. WPR tarjoaa siis ikään kuin 

päinvastaisen lähestymisen ongelmien selvittämiseen. Policyt paljastavat mikä ongelma on. 

(ibid.: 3) On kuitenkin huomioitava, että policyt ovat monimutkaisia, ja ne saattavat usein 

pitää sisällään useampia kuvauksia ongelmasta. Ensimmäisen kysymyksen tavoitteena on siis 

identifioida epäselvät ongelman representaatiot policyissa ja policy-ehdotuksissa. (ibid.: 4) 

Toinen kysymys pyrkii avaamaan ne olettamukset ja itsestäänselvyydet, jotka ongelman 

identifiointiin liittyvät. Mitä ei kysytä? Edellytykset ja olettamukset viittaavat tietoon, joka 

otetaan itsestäänselvyytenä. Näitä olettamuksia tutkimalla voidaan selvittää käsitteelliset lo-

giikat eli lähtökohdat, jotka vahvistavat ongelman representaatiota. Toinen kysymys keskit-

tyy siis ongelman taustoittamisen tietoon; ei siihen, miksi jotain tapahtuu, vaan miten on 
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mahdollista, että jotain tapahtuu. Tarkoituksena on etsiä syviä kulttuurillisia arvoja, sosiaali-

nen alitajunta ja fundamentaaliset maailmankuvat. (ibid.: 5) Eri politiikan aloilla on erilaisia 

problematisoinnin tyylin malleja. Nämä mallit ovat hallinnollisia tai poliittisia rationaali-

suuksia, eli hallinnon tyylien takaisia rationaalisuuksia. (ibid.: 6) Bacchin lähestymistapa 

huomioi useamman hallintomallin samanaikaisen olemassaolon. Se pyrkiikin identifioimaan 

hallinnon mallien lähtökohdat ja niiden vaikutukset niihin, joita hallinnoidaan, sen sijaan, 

että se nimeäisi malleja tai etsisi ideaaleja malleja. On tärkeää huomioida ja tunnistaa prob-

lematisaation tyyppien epätasapainoiset vaikutusmahdollisuudet, sekä identifioida kulttuu-

rilliset premissit ja arvot ongelman representaatiossa. Se on haastavaa, sillä olemme syven-

tyneet aikamme tietoihin ja havaintoihin. (ibid.: 7) 

Analyysin lähtökohtana on, että policyt luodaan diskurssissa ja diskurssi sisältää olettamuk-

set ja arvot. On siis tulkittava kielenkäytön merkityksiä ja miten näitä merkityksiä luodaan. 

On huomioitava binaarit, joita kielessä käytetään, sekä näiden binaarien hierarkiat, eli mikä 

on arvostetumpaa kuin toinen. On tarkasteltava, missä nämä binaarit ilmenevät ja miten ne 

muovaavat ongelmat ymmärrystä. Tavoitteena on paljastaa käsitteelliset logiikat, jotka ra-

joittavat ymmärrystämme ongelmasta. (ibid.: 7) Policyt sisältävät konsepteja, jotka ovat abst-

rakteja ja avoimia, joten ihmiset antavat niille eri merkityksiä, jotka liittyvät kilpaileviin po-

liittisiin näkökantoihin. Konseptit perustuvat historiaan ja kulttuurin, joten voi olla haastavaa 

tunnistaa niiden konstruktio ja luonne. Merkitykset ovat myös sisällytetty hallinnon toimin-

tatapoihin. (ibid.: 8) Kategoriat ovat keskeisiä siinä, miten hallinto toimii binaarien ja kon-

septien suhteen. Näitä kategorioita on tärkeä olla hyväksymättä sellaisinaan, vaan tutkijan on 

tulkittava, miten ja mitä merkityksiä ne antavat ongelman representaatiolle. (ibid.: 9) 

Kolmas kysymys sisältää kaksi kietoutunutta tavoitetta. Ensin on reflektoitava kehitystä ja 

päätöksiä, jotka ovat muodostaneet identifioidun ongelman representaation. Toiseksi on tun-

nistettava, että kilpailevat representaatiot ovat ajallisesti ja tilallisesti olemassa, joten asiat 

olisivat voineet kehittyä myös eri tavalla. On seurattava historiallisia käänteitä, jotka ovat 

johtaneet nykyisiin toimintatapoihin ja instituutioihin ja identifioitava ne hetket, jolloin pää-

tökset on tehty johtaen ongelman tiettyyn suuntaan. Tällöin myös huomataan, että ongelman 

representaatiot ovat hyvin alttiita muutoksille. (ibid.: 10) Samalla on tiedostettava, millaista 

tietoa ja dataa on käytetty ja miksi ja miten se on tukenut ongelman representaatiota (ibid.: 
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11). Tietyt policyt vaikuttavat myös siihen, miten ongelmia reflektoidaan, ja muovaavat ih-

misten näkemyksiä yhteiskunnan tilasta (ibid.: 12).  

Neljäs kysymys tarjoaa kriittistä potentiaalia policyjen analysointiin: ongelman representaa-

tioita kritisoidaan huomioimalla niiden rajoitteet (ibid.: 12). Policyt ovat rajoittuneita niiden 

tavoissa reflektoida ongelmia. Tavoitteena on huomioida keskustelut ja näkökulmat, jotka on 

hiljennetty representaatioissa. Binaarit ovat hyödyllisiä tässäkin kontekstissa, sillä niiden 

avulla voidaan ymmärtää, mitä ongelmia ja missä niitä reflektoidaan ja miten niitä yksinker-

taistetaan. Analyysi siirtää siis huomion jännitteisiin ja ristiriitaisuuksiin jälleen korostaen 

ongelman representaatioiden rajallisuutta. (ibid.: 13) Kulttuurillinen vertailu puolestaan 

osoittaa, että ongelmat reflektoivat niiden institutionaalista ja kulttuurillista kontekstia, joten 

ongelman representaatiot ovat satunnaisia. On huomioitava olosuhteet, joissa nämä represen-

taatiot muotoutuvat. (ibid.: 14) 

Viides kysymys jatkaa kriittistä analyysiä. WPR olettaa, että jotkut ongelman representaatiot 

luovat ongelmia toisille. Tällä ilmiöllä ei ole kuitenkaan tunnistettavaa muotoa, joten on tut-

kittava, miten representaatiot palvelevat toisiaan ja vahingoittavat toisia. On tarkasteltava 

ongelman representaation vaikutuksia syvällisemmin, eli policyjen arviointeja ja lopputulok-

sia sekä huomaamattomampia vaikutuksia. Vaikutuksia on luokiteltu kolmeen eri kategori-

aan. Ensimmäinen on diskursiivinen vaikutus, eli mitä voidaan ajatella ja sanoa ääneen. Toi-

nen on subjektifikaatinen vaikutus, eli miten subjektit ja subjektifikaatio ilmaistaan diskurs-

sissa. Viimeisenä ovat koetut vaikutukset. (ibid.: 15) Keskusteluissa identifioidut ongelman 

representaatiot ja niitä kehystävät diskurssit vaikeuttavat toisinajattelua ja rajoittavat sosiaa-

lista analyysia. Subjektifikaatio tapahtuu diskurssissa, kun policy on subjekteja ja sosiaalisia 

suhteita luomalla määrittänyt subjektin paikat suhteiden sisällä. Diskurssi siis vapauttaa tiet-

tyjä subjektipaikkoja, ja sosiaalista maailmaa tarkastellaan näiden kautta, sillä subjektifikaa-

tio johtaa usein vastakkainasetteluun niin kutsuttujen jakavien toimintatapojen kautta. (ibid.: 

16) Samalla tämä luo vastuuta – kuka on vastuussa analyysista, kuka on vastuussa ongel-

masta, kenen syytä se on ja kuka voi korjata sen. Koetut ongelmat taas viittaavat ongelman 

representaation aiheuttamiin materiaalisiin vaikutuksiin. (ibid.: 17) Vaikutuksia on tarpeen 

analysoida metodologisesti ja avata näin policyjen pitkäaikaisia vaikutuksia (ibid.: 18). 
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Kuudes kysymys huomioi toimintatavat ja prosessit, jotka sallivat tiettyjen representaatioi-

den yliotteen. Miten tietyllä representaatiolla saavutetaan tarvittava yleisö ja legitimiteetti? 

Tähänkin kysymykseen vastattaessa on huomioitava, että diskurssi on monimuotoista, moni-

mutkaista ja usein epäjohdonmukaista. (ibid.: 19)  

 

3.2. Metodin ja teorian yhteensopivuus 

 

WPR on laajasti käytetty metodi ja sen olennaisen kriittisen ja kyseenalaistavan luonteen 

vuoksi, siitä on suhteellisen vaikea löytää suoraa kritiikkiä. Kuitenkin sekä jälkistrukturalis-

tinen viitekehys että WPR-metodi olettavat, että kaikki toiminta on poliittista, joka voi johtaa 

turhautumisen ja epämukavuuden tunteeseen, joka itsessään tekee analyysin tekemisestä 

haastavaa. WPR erityisesti rajoittaa käsitystä siitä, että ’tieto’ voisi olla riippumatonta ja puh-

taasti kuvailevaa, joka voi puolestaan tehdä tutkimuksen tilasta haastavan. (Bletsas teoksessa 

Bletsas & Beasley, 2012:  48) WPR:n reflektiivinen luonne haastaa tutkijan omat metodit ja 

lähestymistavat, jolloin lähestymistapaa voitaisiin kutsua jopa häiritseväksi tyyliltään (Mar-

shall, teoksessa Bletsas & Beasley, 2012: 60-61). Koska tiedon konseptin poliittisuus haas-

tetaan WPR:ssä aktiivisesti, voidaan lähestymistapaa kuvailla jopa vaaralliseksi, sillä se uh-

kaa näkemystä yksittäisesti todellisuudesta. Metodi ei myöskään tarjoa yksiselitteisiä arvi-

oinnin kriteerejä, joten tutkimuksen tulosten voidaan olettaa tuottavan pitkittyneitä poliittisia 

väittelyitä. (Bacchi, teoksessa Bletsas & Beasley, 2012: 152)  

Vaikka WPR-metodia voidaan kritisoida edellä mainituista syistä, tarjoaa se silti kriittisen 

analyysin välineen, jonka avulla voidaan selkeyttää policyissa ilmenevää representoitua on-

gelmaa reflektoimalla. Mitkä sosiaaliset prosessit ovat johtaneet ongelman tunnistamiseen, 

vaihtoehtoisten toimintatapojen tunnistaminen, miten ongelman representaatio ja sen tulkinta 

vaikuttavat ihmisiin ja yleisesti parempi tietoisuus ongelman representaatiosta. Lähestymis-

tapa edellyttää tutkijan ymmärtävän, että tämä on osa analysoitavaa materiaalia. Miten nä-

emme itsemme ja toisemme ja mitkä ongelman representaatiot voidaan tulkita subjektiivi-

siksi. (Bacchi teoksessa Bletsas & Beasley, 2012: 22) 
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Koivulan mukaan kriittinen tutkimus sisältää käsityksen hallinnon ja vallankäyttäjien ongel-

mallisuudesta, joka itsessään lisää ja ylläpitää jännitettä tutkimuskentän sisällä (Koivula te-

oksessa Sivonen, 2013: 106). Koska WPR edustaa kriittistä tutkimusmetodia, keskittymällä 

ongelman representaatioiden rajoitteisiin ja niiden syntyperään, selittääkseen, miksi ongel-

mat esitetään tietyllä tavalla, on se oivallinen työkalu jälkistrukturalistiseen turvallisuustut-

kimukseen.  

Lähestymistapa ei varsinaisesti pyri löytämään ratkaisuja vaan tutkimaan, miten policyt, pää-

töksenteko ja niiden tarkoitukset vaikuttavat siihen, mitä voidaan saavuttaa ja miten se vai-

kuttaa ihmisten elämään. Bacchi painottaa, että tarkoituksena on selvittää, mitä tiettyjen po-

licyjen taustalla oleva tieto ja merkitys tarkoittavat policyn kontekstissa. Tämän avulla voi-

daan paremmin ymmärtää päätöksentekijöiden tarkoitusperiä ja mikä rooli asiantuntijoilla on 

hallinnossa. Ongelmien representaatiot siis määrittävät, miten asiat toimivat ja miksi policyja 

luodaan sellaisiksi, kun ne ovat. (Bacchi teoksessa Bletsas & Beasley, 2012: 22) 

Koivula on tuonut esiin myös turvallisuustutkimuksen instrumentaalisen itseisarvon (Koi-

vula teoksessa Sivonen 2013: 105). Olen osittain eri mieltä siitä, että kriittisellä tutkimuksella 

ei olisi instrumentaalista tarkoitusta turvallisuudentutkimuksessa. Koivulakin toteaa, että 

suomalainen strategian tutkimus tarvitsee kriittistä ja kyseenalaistavaa tutkimusta (ibid.: 

121). Kriittisellä tutkimuksella voidaan tuoda esiin niitä kysymyksiä, joita ei ole aiemmin 

ymmärretty kysyä. Samalla se voi havainnoida, miten tietyt policyt toimivat tai eivät toimi 

syvällisemmin, kun pyritään selvittämään niiden kulttuurillisia ja historiallisia taustateki-

jöitä. 

Bacchin mukaan lähestymistapaa voidaan soveltaa laajasti, erityisesti lakiin ja policyjen ana-

lysoimiseen. On kuitenkin huomioitava, että analysoitava aineisto itsessään luo myös oletta-

muksia hallinnon laadusta. (Bacchi teoksessa Bletsas & Beasley, 2012: 22) Lähestymistapa 

antaa myös työkalut kriittiseen ajatteluun, joka ylittää pelkän hallinnon ja julkisen policyn 

tutkimuksen. Sekä ”ongelma”, että sen ”ratkaisu” ovat täynnä merkityksiä ja ongelman ky-

seenalaistaminen ja representaation tunnistaminen on olennaisempi osa kriittistä ajattelua, 

kuin konkreettisen ongelman rajoittaminen ja siihen sopivan ratkaisun löytäminen. (ibid.: 23) 

Bernsteinin, Wagnerin ja Hansenin ja Williamsin teoreettiset viitekehykset puolestaan tule-

vat siivittämään turvallisuuspolitiikan analyysia sen legitimaation näkökulmasta, eli kuinka 
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policyt muodostuvat kansainvälisessä yhteisössä, EU:ssa ja miten turvallisuuspoliittista po-

licya legitimoidaan. Goddard ja Krebs ovat tarjonneet viitekehyksen kansainväliseen turval-

lisuuspoliittiseen retoriikkaan ja Meyerin ja Rowanin rationalisoimisen teoria auttaa ymmär-

tämään merkityksiä ja keinoja luoda merkityksiä policyjen luomisprosessissa. Nämä viiteke-

hykset tukevat WPR-metodin käyttöä ja niiden ymmärtäminen auttaa tunnistamaan sekä re-

torisia- että policy-keinoja, joita PRY:n integraatiossa on käytetty.  

 

3.3. WPR:n soveltaminen ja tutkielman seuraavat vaiheet 

 

WPR-metodissa ensimmäisenä on tehtävä analyysia itsestään eli reflektoitava, mitkä ovat ne 

omat synnynnäiset käsitteelliset logiikat. Seuraavaksi on perehdyttävä policyn historiaan, tar-

koitukseen ja vaikutukseen. (Bacchi, 2009: 19) Kolmanneksi on valittava tekstit, jotka ovat 

tutkimuskohteen kannalta olennaisia. Samalla on hyvä perehtyä myös muihin tutkimuskoh-

teeseen liittyviin teksteihin, jotka rakentavat näkemystä siitä, miten ongelman representaatio 

on syntynyt. Tämä askel on suhteellisen avoin, sillä analysoitujen tekstien määrä voi olla 

rajaton ja tutkijan on käytettävä omaa tulkintaa olennaista tekstien valinnassa. Tekstien va-

linnassa on tärkeää tunnistaa niiden tulkittavat ulottuvuudet ja huomioitava tekstin sisäiset 

kilpailevat asetelmat. Tutkimuskohteena olevan policyn historiaan ja kontekstiin on pereh-

dyttävä syvällisesti. (ibid.: 20) Ongelman tutkiminen reflektoi samalla sen ympäristön olo-

suhteita (ibid.: 20-21). Viimeisenä on huomioitava ongelman representaation sisäiset repre-

sentaatiot ja arvioida tarve niidenkin metodologiselle tulkinnalle (ibid.: 21).  

Kuten Bacchi toteaa, PRY:n analysoimiseksi on perehdyttävä myös sitä edeltäneisiin poli-

cyihin, joten seuraavaksi käydään läpi PRY:n historiallinen kehitys, institutionalisoituminen 

ja rakenne. Tämän jälkeen käydään läpi aineisto, jonka avulla pyritään tulkitsemaan, mitä 

vaikutuksia PRY:n integraatiolla on ollut, sen intressit ja tavoitteet ja Suomen kansalliset 

intressit ja tavoitteet ja kuinka nämä esiintyvät suhteessa toisiinsa. Taustoituksen ja aineiston 

läpikäynnin jälkeen seuraa analyysi, jossa löytöjen perusteella vastataan WPR:n kuuteen ky-

symykseen.   
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4. ANALYYSIN VIITEKEHYS  

 

Tutkimuskysymykseen vastaamiseksi ja perusteluksi, miksi sitä pitää edes kysyä, on ensin 

perehdyttävä Euroopan turvallisuusintegraation pitkään ja monipolkuiseen historiaan ja sen 

yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan institutionalisoitumiseen. Tarkastelemalla mer-

kittävämpiä tapahtumia ja päätöksiä, jotka ovat johtaneet PRY:n toimeenpanoon, saadaan 

selkeämpi käsitys siitä, miksi se on nykyisenä mallinaan sellainen kuin se on. Institutionali-

soitumista tarkastelemalla, voidaan puolestaan arvioida niitä todennäköisiä syitä, joita jäsen-

valtioilla on ollut integraation puolesta.  

 

4.1. Historiallinen ja institutionaalinen konteksti 

 

EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ja PRY:n kehitystä ja poliittista ilmapiiriä ymmär-

tääksemme on perehdyttävä niiden historialliseen ja institutionaaliseen kehitykseen. Mitkä 

tekijät vaikuttivat integraation taustalla ja miten yhteistyö sai institutionaalisen rakenteensa. 

On tärkeää huomioida merkittävät historialliset käännekohdat ja avaintekijät, jotka ovat joh-

taneet yhteisen policyn luomiseen ja antaneet sille sen nykyisen muotonsa. Euroopan yhtei-

sen ulko- ja turvallisuuspolitiikan taustoittamiseksi käytän Hylke Dijkstran teosta Policy-

making in EU Security and Defense – an Institutional Perspective (2013) sekä Nathalie Toc-

cin artikkelia Towards a European Security and defence Union: Was 2017 a Watershed? 

(2018). Dijkstra käsittelee laajemmin, kuinka perinteisesti jäsenvaltioiden suvereniteettia 

kunnioittava puolustuspolitiikka ja sen toimet ovat delegoituneet suuremmalle toimijalle, 

EU:lle. Dijkstran teos tarjoaa myös kattavan katsauksen EU:n turvallisuuspolitiikan kehityk-

seen, ja oman työni kannalta on tärkeää ymmärtää, miksi YTPP ja sen myötä PRY on päätetty 

perustaa. Lopuksi käyn läpi PRY:ssä käytävän poliittisen keskustelun tilannetta tällä hetkellä. 

Dijkstran teos edeltää PRY:n perustamispäätöstä, joten Toccin PRY:n perustamisen jälkei-

seen aikaan keskittyvä artikkeli tarjoaa näkemystä siitä, miten Euroopan yhteinen turvalli-

suus- ja puolustuspolitiikka on kehittynyt viimeisen neljän vuoden aikana.  
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Institutionalisoitumisen prosessi on olennaista PRY:n rakenteen ja EU:n puolustuspoliittisen 

päätöksenteon ymmärtämisessä. Dijkstra on selittänyt teoksessaan EU:n turvallisuus- ja puo-

lustuspoliittisen yhteistyön institutionalisoitumista sen historiallisen kehityksen kautta, kun 

taas Helga Haftendornin, Robert O. Keohanen ja Celeste A. Wallanderin teoksessa Imperfect 

Unions – Security Institutions over Time and Space (1999) selitetään laajemmin turvallisuus-

yhteisöjen merkitystä ja rationalisointia niiden muodostamisen taustalla. Sen lisäksi Stepha-

nie Hofmann on avannut EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan institutionaalista 

päällekkäisyyttä olemassa olevien ulko- ja turvallisuuspoliittisten yhteisöjen kanssa.  

 

4.1.1. Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka integraation välineenä 

 

“We have activated a Permanent Structured Cooperation on Defence – ambitious 

and inclusive. 25 Member States have committed to join forces on a regular basis, to 

do things together, spend together, invest together, buy together, act together. The 

possibilities of the Permanent Structured Cooperation are immense.” 

- EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkein edustaja Federica Mogherini  

(PRY-sihteeristö, 2019) 

 

Ymmärtääkseen PRY:n merkityksen EU-instituutiona, on katsottava sen historiallista kehi-

tystä ja kuinka se lopulta päätyi osaksi Lissabonin sopimusta vuonna 2009 ja myöhemmin 

täytäntöön pantiin vuonna 2017. EU:n yhteisen turvallisuuspoliittisen linjan luominen on ol-

lut pitkä ja haastava tie, puhumattakaan PRY:n tasoisesta organisoidusta instituutiosta. EU:n 

yhteinen turvallisuuspolitiikka osana Euroopan integraatiota ja yhteinen puolustus ja milita-

risointi ei ollut historiallisesti katsottuna realistinen tavoite. (Wojnicz, 2013: 324) Miten yh-

teiseen politiikkaan kuitenkin päädyttiin? 

PRY ja muut EU:n toimet yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan luomiseksi ja vahvis-

tamiseksi ovat tällä hetkellä yksiä Unionin vahvimpia ja konkreettisimpia integraation väli-

neitä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on perinteisesti harjoitettu jäsenvaltioiden suverenitee-

tilla, mutta yhteistä linjaa on EU:ssa haettu jo 1980-luvulta asti. Epäonnistuneisiin yrityksiin 



 

32 

 

lukeutuvat muun muassa Euroopan puolustusyhteisö (engl. European Defence Community), 

Fouchet Plans ja vuoden 1970 Luxemburgin raportin ulkopoliittinen Euroopan poliittinen 

yhteistyö (engl. European Political Cooperation (EPC)). ((Dijkstra, 2013: 47). EPC:n tapauk-

sessa sen epäonnistumiseen johti heikko tai suorastaan olematon institutionaalinen pohja, 

sillä se eristettiin muusta Euroopan integraatiosta ja sopimuksista. EPC:n johtaminen tapah-

tui Trio-puheenjohtajajärjestelmän kautta, eli sillä oli kuuden kuukauden välein kiertävä pu-

heenjohtaja, eikä sille muodostettu omaa ulkopoliittista sihteeristöä, koska sen sijainnista ei 

päästy yksimielisyyteen. Ranskassa pelättiin jäsenvaltioiden suvereniteetin häivyttämistä, jos 

Brysselissä sijaitseva sihteeristö verkostoituisi liikaa muihin EU-byrokratioihin. Kööpenha-

minan raportti ja Neuvostoliiton hyökkäys Afganistaniin kuitenkin osoittivat, että kiertävä 

puheenjohtajuus oli liian kallis hallintomalli ja eikä se tarjonnut riittävää jatkuvuutta. Asiaa 

yritettiin korjata perustamalla Troikka-sihteeristö, jolla pyrittiin välttämään pysyvän ulko- ja 

puolustuspolitiikalle omistautuneen sihteeristön luomista, mutta toimintaan saataisiin lisää 

jatkuvuutta. (ibid. 48-49) 

Ensimmäisen kerran yhteisen ulkopolitiikan kehitys ja sen implementointi tuotiin onnistu-

neesti esiin vuonna 1985 Milanossa, kun tehtiin aloite Single European Act (SEA) -sopimuk-

selle (ibid.: 47). Vuonna 1987 voimaan tulleessa SEA-sopimuksessa Euroopan komission 

rooli turvallisuuspolitiikassa kasvoi huomattavasti, vaikka sillä olikin rajoittunut mandaatti. 

Berliinin muurin hajoamisen jälkeen koettiin jälleen, että EPC tarvitsisi enemmän valtaa ja 

Euroopan integraatiota tulisi lisätä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, mutta näin ei kuitenkaan 

käynyt. (ibid.: 51-2) 

Vuonna 1993 solmitussa Maastrichtin sopimuksessa pyrittiin jälleen tuomaan ulko- ja tur-

vallisuuspoliittinen yhteistyö lähemmäksi EU:ta (ibid.: 47). EU:n rooli jäi kuitenkin toissi-

jaiseksi, kun jäsenvaltioiden päätösvalta nostettiin etusijalle (ibid.: 51-2). Ongelmaksi muo-

dostui ennen kaikkea ulko- ja turvallisuuspolitiikan institutionaalinen rakenne: tulisiko tur-

vallisuuspolitiikan toimia yhtenäisesti johdettuna, eri alojen yhteistyössä vai kolmen pilarin 

järjestelmällä? Vuonna 1991 komissio yritti löytää kysymykseen ratkaisua Development of 

a Common External Policylla, mutta jäsenvaltioissa se koettiin lisäävän EU:n toimivaltaa 

liian radikaalisti. Hollannin astuessa EU-puheenjohtajamaaksi sopimusta muokattiin jälleen. 
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EPC:n nimi muuttui sen nykyiseen muotoon, eli syntyi Yhteinen ulko- ja turvallisuuspoli-

tiikka (YUTP). (ibid.: 53) 

EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa vaivasi edelleen tehottomuus. Koettiin, että oli tarve 

vahvemmalle koneistolle, jonka myötä YUTP:lle luotiin oma korkeimman edustajan virka 

Amsterdamin sopimuksessa. (ibid.: 55) Ulkopolitiikan toimen delegointi loi myös pohjan 

turvallisuus- ja puolustuskoneiston perustamiselle (ibid.: 59). Lisää motivaatiota Yhteisen 

turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) luomiselle toi EU:n kyvyttömyys reagoida Ko-

sovon kriisiin. Tässä vaiheessa Iso-Britannia ja Ranska ottivat puskurin roolin yhteisen puo-

lustuspolitiikan kehittämisessä. Vuonna 1998 maat pitivät kahdenvälisen kokouksen Saint-

Malossa, jossa keskusteltiin EU:n kyvystä toimia autonomisesti puolustuspolitiikassa. (ibid.: 

60) Kokousta seuranneessa yhteisessä julistuksessa todettiin Euroopan valtioiden luottavan 

Natoon pääsääntöisenä puolustustoimijana. Julistuksessa vaadittiin, että (1) EU:n on oltava 

asemassa, josta se pystyy täyttämään roolinsa kansainvälisellä areenalla; (2) EU:lla on oltava 

toimintakyky autonomiselle toiminnalle; (3) EU:lle on muodostettava sopivat rakenteet ja 

toimintakyky strategiseen suunnitteluun, välttäen institutionaalista päällekkäisyyttä; ja (4) 

Euroopalla on oltava asevoimat, jotka voivat reagoida nopeasti, sekä vahva ja kilpailukykyi-

nen puolustusteollisuus. (Ranskan ja Ison-Britannian valtioiden päämiehet, 1998) 

Saint-Malon julistus johti EU:n yhteisen turvallisuuspolitiikan kehitykseen. Seuraavat yhtei-

sen puolustuksen kannalta merkittävät kokoukset olivat Eurooppa-neuvoston kokoukset Köl-

nissä 3.-4.6.1999 ja Helsingissä 10.-11.12.1999. Kölnin julistuksessa vahvistetiin tarve yh-

teiselle eurooppalaiselle turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle. EU:n täysimittainen rooli kan-

sainvälisellä areenalla on toteutettava, ja neuvosto halusi mandaatin tehdä päätöksiä konflik-

tin ehkäisyssä ja kriisinhallinnassa. (Eurooppa-neuvosto, 6/1999: (1)) Julistuksessa ajettiin 

myös puolustustoimintakyvyn ja -teollisuuden yhteensovittamista sekä sotilaallisten tarpei-

den harmonisoimista (ibid.: (2)) ja Naton vahvistamista (ibid.: (3)). Helsingin kokouksen 

päätöslauselma puolestaan vahvisti Kölnin julistuksen sanomaa (European Council, 12/1999: 

II (26)). Päätöslauselman neljännessä liitteessä Presidency reports to the Helsinki European 

Council in Strengthening the Common European policy on Security and Defence and on Non-

military crisis management of the European Union todettiin, että Kölnin julistus antaa man-

daatin, jonka pohjalta sotilas- ja siviilikriisinhallintaa voidaan kehittää. EU:n tulisi kehittää 
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sotilaskyvykkyyttä ja luotava poliittisia ja sotilaallisia rakenteita, jotka antaisivat kapasiteetin 

autonomiselle päätöksenteolle. Samoin resurssien käyttöä olisi tehostettava ja EU:n ulkopo-

liittista roolia olisi vahvistettava. (ibid.: Annex IV) Noin kymmenen vuotta myöhemmin yh-

teinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka saavutti nykyisen muotonsa Lissabonin sopimuk-

sessa vuonna 2009. Sopimuksessa yhdistettiin korkeimman edustajan ja ulkosuhdekomissaa-

rin roolit, luotiin EU:n ulkosuhdehallinto (engl. European External Action Service (EEAS)) 

ja komission ulkomaan delegaatiot muutettiin vahvemman poliittisen ja diplomaattisen funk-

tion omaaviksi EU:n delegaatioiksi. (Dijkstra, 2013: 71) 

Vuonna 2017 ajatukset turvallisuus- ja puolustusunionista ja ”Puolustuksen Euroopasta” oli-

vat yhä huomattavampia Euroopan unionin Globaalistrategian ja Security and Defence Im-

plementation Planin myötä. EU:n turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehitystä varjosti kui-

tenkin EU:n historiassa ennenäkömätön tapahtuma, kun vuonna 2016 Iso-Britannia erosi uni-

onista ”Brexit”-kansanäänestyksen myötä. Unionin kamppaillessa poliittisesti, integraatio 

edistyi turvallisuuden ja puolustuksen saralla. (Tocci, 2018: 132)  

Nathalie Tocci uskoo kolmen asian johtaneen integraation edistymiseen. Ensinnäkin Yhdys-

valtojen poliittisen tilanteen vaikutus Naton uskottavuuteen heikensi luottamusta Natoon toi-

mivana turvallisuusyhteisönä. Yhdysvaltojen uskottiin pitkään tarjoavan suojan kansainväli-

senä poliisina, mutta Donald Trumpin valtaannousu ja käsitys siitä, että Yhdysvallat ajaa 

ensisijaisesti omia intressejään herättivät Euroopan turvallisuudentunteestaan. Pehmeät tur-

vallisuustoimet eivät olleet enää riittäviä ja oli tarve kovemmalle instituutiolle. Toiseksi kas-

vaneet turvallisuusuhat ja muutokset Euroopan turvallisuusympäristössä loivat tarpeen Eu-

roopalle ottaa suurempi rooli turvallisuus- ja puolustustoimijana. Tocci luettelee merkittä-

viksi turvallisuusuhkiksi Venäjän vaikutuksen itäkumppanuusmaissa, Välimeren kasvavat 

hallinnottomat alueet, terrorismin, rikollisuuden ja alueellisen kilpailun kasvun Lähi-Idässä 

ja Itä-Aasiassa, siviiliuhrien ja pakolaisten määrän nousun, ilmastonmuutoksen, resurssipu-

lan, väestönkasvun ja valtioiden kasvavan haavoittuvuuden. (ibid.: 132) Käsitykset suurim-

mista uhista kuitenkin vaihtelevat jäsenvaltioiden välillä (ibid.: 132-3). Kolmas syy on jäsen-

valtioiden koko. Globaalissa kaavassa suurimmatkin jäsenvaltiot luokitellaan pieniksi tai 

keskikokoisiksi ja vahvasti keskinäisriippuviksi valtioiksi. Kollektiivisesti jäsenvaltiot käyt-
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tävät puolustukseen 200 miljardia euroa vuodessa, mikä tekee EU:sta maailman toisiksi suu-

rimman puolustuskuluttajan. Kustannusten päällekkäisyys kuitenkin vähentää kulutetun ra-

han arvoa, ja strateginen autonomia vaati järkevämpää rahan käyttöä. (ibid.: 133) 

Perinteisesti komissio on ollut haluton koskemaan puolustukseen, mutta tämä muuttui ko-

mission puheenjohtajan José Manuel Barroson aikana. Vielä merkittävämmin muutosta ajoi 

hänen seuraajansa Jean-Claude Juncker ja Junckerin avustaja Michel Barnier. Marraskuussa 

vuonna 2016 Juncker ja Barnier esittivät European Defence Action Planin, joka linjasi talou-

delliset toimet, jotka houkuttelisivat jäsenvaltioita puolustusyhteistyöhön. (ibid.:133) Konk-

reettisimpina toimina oli listattu puolustuksen tutkimuksen ja kehityksen ohjelma, jossa ko-

missio rahoittaisi yhteistä tutkimusta, sekä tuotannollisen toimintakyvyn kehitysohjelma. 

Neuvosto aloitti Euroopan puolustusrahaston (engl. European Defence Fund (EDF)) täytän-

töönpanon joulukuussa 2017 suostuessaan komission ehdotukseen Euroopan puolustusteol-

lisesta kehitysohjelmasta (engl. European Defence Industrial Development Programme 

(EDIDP)). Koska tutkimus ja kehitys olivat vähiten rahoitusta saavia aloja jäsenvaltioiden 

puolustusbudjeteissa, oli tämä merkittävä edistysaskel. (ibid.: 134) 

Ironisesti Iso-Britannia oli aikoinaan ollut merkittävässä roolissa Euroopan yhteisen puolus-

tuksen edistämisessä Saint-Malossa, mutta konservatiivipuolueen noustessa valtaan otti Bri-

tannia vastahakoisemman ja skeptisemmän lähestymisen puolustukseen. Ison-Britannian 

poistuessa jarrupolkimelta muut jäsenvaltiot näkivät tilaisuuden puolustusyhteistyön edistä-

miselle. Tämä oli samalla yhteisöllisyyden signalointia vaikean Brexit-äänestyksen jälkeen. 

Suurimpina puolustusyhteistyön ajajina toimivat Ranska ja Saksa. (ibid.: 134) 

Eurooppalainen puolustusyhteisö sai siis muotonsa yhteisenä tutkimuksena ja kehityksenä, 

jonka tavoitteena oli kasvattaa yhteisiä puolustuskustannuksia, yhtenäistää puolustusta ja vä-

hentää päällekkäisyyksiä. Yhteisillä kustannuksilla pyrittiin lisäämään toimintakyvykkyyttä 

ja sen arvioimiseksi luotiin puolustuksen koordinoitu vuosittainen tarkastelu (engl. Coordi-

nated Annual Review on Defence (CARD)), jonka tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä ja 

koordinoida taloudellista kulutusta paremmin kansallisella tasolla. (ibid.: 135) Seuraava mer-

kittävä askel oli Lissabonin sopimuksessa määritetyn PRY:n toimeenpaneminen halukkaiden 

jäsenvaltioiden aloituksesta (Euroopan ulkosuhdehallinto, 2019). PRY perustamista edelsi 

Brysselissä pidetty Eurooppa-neuvoston kokous 22.-23.6.2017 (Osallistuvat jäsenvaltiot, 
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2017: Preamble, 2). Eurooppa-neuvosto nosti esiin uudet uhat ja Euroopan muuttunen tur-

vallisuusympäristön, jonka vuoksi EU:n yhteistyötä olisi lisättävä entisestään turvallisuuden 

takaamiseksi (Eurooppa-neuvosto, 2017: 1(1-5)). PRY:n tarkoituksena on yhteisen toiminta-

kyvyn kehitys ja lopulta yhteisten puolustusvoimien ja toimintakyvyn käyttöönotto. Sen li-

säksi perustettiin myös sotilaskriisinhallinnan suunnittelu- ja toteutusvoimavara (engl. Mili-

tary Planning and Conduct Capability (MPCC). (Tocci, 2018: 135) Tarkoituksena ei ollut 

kuitenkaan luoda uutta raskasta byrokraattista koneistoa, vaan kaventaa komennon ja kont-

rollin välistä kuilua ja mahdollistaa tehokkaampi toiminta (ibid.: 136).  

Yhteisen puolustuspolitiikan palikat olivat siis olemassa, seuraava askel oli niiden kokoami-

nen. Tocci näkee tässä prosessissa kolme haastetta. Näistä ensimmäinen on uskottavuus ja 

tasapaino PRY:n inklusiivisuuden ja kunnianhimon välillä. Saksa ajoi inklusiivista PRY:tä, 

kun taas Ranska, Italia ja Espanja halusivat rajoitetumman ydinryhmän, jotta yhteistyön te-

hokkuus varmistettaisiin. (ibid.: 136-7) Emmanuel Macrónin presidentinvalinnan myötä 

Ranska kuitenkin osallistui PRY:n toimeenpanoon ja Ranska ja Saksa allekirjoittivat yhtei-

sen sopimuksen. Tämän myötä myös Italia ja Espanja ja myöhemmin Suomi, Alankomaat, 

Belgia ja Tšekki antoivat PRY:lle tukensa. Joulukuussa 2017 yhteensä 25 jäsenvaltiota oli 

allekirjoittanut PRY:n perustamisaloitteen. Nämä maat olivat nyt sitoutuneet kunnianhimoi-

siin sitoumuksiin ja velvoitettuja kantamaan oman painonsa yhteistyössä. (ibid.: 137) 

Toinen haaste on koherenssi, joista olennaisimpina on Nato-yhteistyö ja muu kolmansien 

maiden kanssa tehtävä yhteistyö (ibid.: 137-8). Viimeisenä haasteena on maiden kyky ja ha-

lukkuus sitoutua ja edistää PRY:tä. PRY:ssä on mukana euroskeptisiä maita, kuten Puola ja 

Unkari, sekä maita, joiden puolustus on huomattavasti pienempää verrattuna muihin, kuten 

Itävalta ja Irlanti. (ibid.: 138) 

PRY:ssä toimiva yksimielisyysvaatimus päätöksenteossa kyseenalaistaa kuinka PRY voisi 

olla tehokkaampi puolustusyhteistyön instituutio kuin YTPP. PRY:n perustamiseen vaadit-

tiin kuitenkin vain määräenemmistöpäätös. (ibid.: 138) Tocci näkee, että jos näihin haastei-

siin ei löydetä ratkaisua, eikä poliittista tahtoa yhteisiin operaatioihin, PRY on vaarassa ro-

mahtaa ensimmäisen suuren kriisin, kuten sodan, yhteydessä (ibid.: 138-9).  
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4.1.2. Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan institutionalisoituminen   

 

EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan institutionalisoitumisella voidaan pyrkiä 

selittämään syvällisemmin syitä integraatioprosessin taustalla. Integraation kasvu merkitsee 

jäsenvaltioille luopumista täydestä poliittisesta suvereniteetista turvallisuus- ja puolustuspo-

litiikassa. Sen kehitys ei ole ollut mutkatonta ja jäsenvaltiot ovat olleet ajoittain haluttomia 

luopumaan suvereniteetistaan. Mitä rationalisoituja syitä on siis ollut integraation taustalla, 

joka on johtanut institutionalisoitumiseen? 

Turvallisuusinstituution tehtävä on suojella valtioiden alueellista integriteettiä sotilaalliselta 

voimankäytöltä, sekä tilanteilta, jotka voisivat uhata valtion tärkeimpiä intressejä (Haften-

dorn et al. 1999: 2). Yhteiset intressit luovat siis valtioille syyn yhteistyölle, sillä yhteistyö 

voi olla hyödyllisempää ja tehokkaampaa kuin yksin toimiminen. Yhteistyö ei kuitenkaan 

poista valtioiden pelkoa hyväksikäytöstä tai epävarmuutta saavutettavan hyödyn suhteelli-

suudesta. Epävarmuus ja tietämättömyys itsessään luovat myös tarpeen instituutioiden muo-

dostumiselle. (ibid.: 3) Instituutiot tarjoavat mahdollisuuden informaation jakamiseen, mikä 

puolestaan vähentää epätietoisuutta ja mahdollisia riskejä (ibid.: 26) Instituutio itsessään li-

sää toimijoiden välistä luottoa, mikä puolestaan voi johtaa syvempään yhteistyöhön (ibid.: 

32). Turvallisuusyhteistyön syntymiselle luetellaan siis kaksi pääsääntöistä syytä: tehok-

kaampi toiminta ja epävarmuuden vähentäminen. 

Ensimmäinen syy näkyy myös EU:n tasolla ja EU:n byrokratioiden kyvyssä vähentää yhteis-

työn kustannuksia, joihin kuuluvat neuvottelu-, informaatio-, koordinointi- ja implementaa-

tiokulut. Jäsenvaltiot ovat tehneet hyöty-haitta -analyyseja tehdessään päätöksiä turvallisuus- 

ja puolustuspolitiikan delegoinnista ja tulleet lopputulokseen, että suvereniteetin kaventumi-

nen on kasvavan kustannustehokkuuden arvoista. (Dijkstra, 2013: 191) Puolustustaloudelli-

sen tehokkuuden lisäämisen lisäksi EU:lla on parempi kyky luoda institutionaalista muistia, 

prosesseja, neuvotteluasiantuntijuutta ja kansainvälisiä verkostoja, jotka vahvistavat turval-

lisuus- ja puolustuspolitiikkaa ja sen jatkuvuutta (ibid.: 195). Yksittäinen jäsenvaltio on siis 

valmis luopumaan suvereniteetistaan niin kauan, kun sillä mahdollisuus saada enemmän vas-

tineeksi yhteisellä politiikalla (ibid.: 10). 
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Epävarmuudesta jäsenvaltiot eivät kuitenkaan ole päässeet vielä yli. Ollessaan epävarmoja 

seuraamuksista ja uskaltamatta vielä täysin luottaa EU:n turvallisuusyhteistyöhön ja turval-

lisuus- ja puolustuspolitiikan integraatioon, jäsenvaltiot eivät ole delegoineet tehtäviä niin 

paljon kuin olisi funktionaalisesti optimaalista (ibid.: 191). On huomioitava, että tehtävien ja 

päätösvallan delegointi ei ole vain kertaluonteinen päätös, vaan pitkä, inkrementaalinen pro-

sessi. Mikäli jäsenvaltiot tulevat lopputulokseen, että yhteistyöstä ja integraatiosta saatavat 

hyödyt ja tulokset ovat merkittävämpiä kuin niiden eteen tehdyt myönnytykset, on integraa-

tion ja delegoinnin lisääntyminen mahdollista vielä tulevaisuudessa. (ibid.: 21) 

On kuitenkin huomioitava, että Euroopan yhteinen turvallisuuspolitiikka ei toimi institutio-

naalisessa tyhjiössä. Se on osa jo valmiiksi korkeasti institutionalisoitunutta kenttää, jossa 

vanhemmat, juurtuneemmat toimijat, kuten Yhdistyneet kansakunnat (YK) ja Nato, pelaavat 

merkittäviä rooleja. 27 jäsenvaltiosta 21 kuuluu myös Natoon ja ovat siten sen rajoittamia. 

Toisen turvallisuusyhteisön jäsenyys osiltaan myös rajoittaa näiden valtioiden kykyä integ-

roitua EU:n turvallisuusyhteisöön vaikuttaen näin ollen myös EU:n turvallisuus- ja puolus-

tuspolitiikan tehokkuuteen ja kykyyn harjoittaa sitä. (Hofmann, 2011: 115)  

 

4.2. Pysyvän rakenteellisen yhteistyön hallinnollinen rakenne 

 

PRY:n hallinnollinen rakenne määritetään osallistuvien jäsenvaltioiden jättämässä PRY-il-

moituksessa (2017) ja sitä seuranneesta neuvoston päätöksessä (2017). PRY-ilmoituksen kol-

mannessa liitteessä ANNEX III – Governance jäsenvaltiot toteavat, että heillä on keskeinen 

asema päätöksentekoprosessissa ja päätöksenteon on oltava läpinäkyvää. Koordinaation ta-

kaamiseksi EU:n ulkosuhteiden ja turvallisuuspolitiikan korkein edustaja on mukana PRY:n 

liittyvässä päätöksenteossa ja vastaa sen vuosittaisesta arvioinnista. (Osallistuvat jäsenval-

tiot, 2017: Annex III (1)) Hallinto on vastuussa PRY:n implementoinnista ja koherenssista ja 

se perustuu olemassa oleviin rakenteisiin, kuten puolustusministerien kokouksiin, jossa ää-

nestäminen tapahtuu vain osallistuvien jäsenvaltioiden kesken. Neuvoston valmistelevat or-

ganisaatiot, kuten Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (engl. Political and Security 

Committee (PSC)), Poliittis-sotilaallinen ryhmä (engl. Politico-Military Group (PMG)) ja 

EU:n sotilaskomitea (engl. European Union Military Committee (EUMC)) muunnetaan 
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PRY-formaattiin sopiviksi ja niiden epäviralliset kokoukset käydään vain osallistuvien jä-

senvaltioiden kesken. (ibid.: Annex III (2.1))  

Hankkeiden tarkastelu perustuu korkeimman edustajan arvioon ja EEAS:n ja EU:n sotilas-

esikunnan (engl. European Union Military Staff (EUMS)) ja Euroopan puolustusviraston 

(engl. European Defence Agency (EDA)) tukeen. hankkeen aloittaminen vaatii neuvoston 

päätöksen, mutta jäsenvaltiot voivat ehdottaa hankkeita ja kerätä niille kannatusta. Hankkei-

den tulisi vastata sitoumusten listaamia tavoitteita, koherenssin ja jatkuvuuden varmista-

miseksi. PRY-sihteeristö koordinoi hankkeiden arviointia ja EDA varmistaa, että ne eivät luo 

päällekkäisyyksiä. PRY:n ulkopuoliset jäsenvaltiot, Tanska ja Malta, voivat aina osallistua 

hankkeisiin liittymällä PRY:n kehykseen ja kolmannet osapuolet voivat osallistua hankkee-

seen osallistuvien jäsenvaltioiden kutsusta. (ibid.: Annex III (2.2.1)) Osallistuvat jäsenvaltiot 

vastaavat hankkeiden hallinnosta yksimielisesti (ibid.: Annex III (2.2.2)). Sitoumukset täy-

tetään konkreettisten hankkeiden avulla, realistisella vaiheittaisella lähestymistavalla kunni-

anhimoisella ja inklusiivisella tavalla (ibid.: Annex III (3)).  

Jäsenvaltiot raportoivat sitoumusten tavoittamisesta korkeimmalle edustajalle ja luovat kan-

salliset implementaatiosuunnitelmat (engl. National Implementation Plan (NIP)), jotka jae-

taan muiden jäsenvaltioiden kesken läpinäkyvyyden varmistamiseksi. Osallistuvien jäsen-

valtioiden tekemä työ sitoumusten tavoittamiksi arvioidaan vuosittain suunnitelmien perus-

teella EDA:n, EEAS:n, EUMS:n, PSC:n ja EUMC:n toimesta. Suunnitelmat päivitetään vai-

heittaisen lähestymistavan mukaan, jokaisen uuden vaiheen alkaessa luoden tarkemmat ja 

konkreettisemmat tavoitteet. (ibid.: Annex III: (4.2)) ja jokaisen nelivuotisen vaiheen jälkeen 

tehdään Strateginen arvio (ibid.: Annex III (4.2)). 

Neuvoston PRY:n perustamispäätöksen artiklassa 4.1 määritetään PRY:n hallinnollinen ra-

kenne. Tämän mukaan hallinto järjestetään neuvoston tasolla ja sen mukaan, miten osallistu-

vat jäsenvaltiot määrittävät niissä hankkeissa, joihin ne osallistuvat (Euroopan unionin neu-

vosto: 4(1)). Artiklassa 4.2. määritetään tarkemmin neuvoston tehtävät ja sen päätöksenteon 

prosessi. Päätöksenteon tarkoituksena on tarjota strategista ohjausta PRY:lle (2(a)); si-

toumusten tavoittelun ajoittaminen (2(b)); sitoumusten päivittäminen ja vahvistaminen tar-

vittaessa vastaamaan EU:n muuttuvaa turvallisuusympäristöä (2(c)); osallistuvien jäsenval-
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tioiden panostuksen arviointi (2(d); PRY:n hankkeiden perustaminen (2(e); yhteisen hallin-

tosääntöjen luominen hankkeille, joita jäsenvaltiot voivat soveltaa osallistumissaan hank-

keissa parhaimmalla näkemällään tavalla (2(f)); kolmansien osapuolien osallistumisen ehto-

jen luominen (2(g)); ja muiden toimien tarjoaminen, joilla päätöksiä voidaan edistää (2(h)). 

(ibid.: 4(2)) Neuvosto ja jäsenvaltiot vastaavat siis PRY:n hallinnosta yhdessä. 

Artiklassa 5 määritetään PRY:n hankkeet. Jäsenvaltiot määrittävät yhteisiä hankkeita, ja va-

litsevat, mihin hankkeisiin he haluavat osallistua. Neuvosto puolestaan tarjoaa strategista oh-

jausta ja päivittää ja tarvittaessa vahvistaa sitoumuksia. Neuvosto valitsee, mitkä hankkeet 

toteutetaan PRY:n alaisina ja arvioi jäsenvaltioiden sitoutumista ja kontribuutioita puolus-

tusyhteistyöhön. Vaikka jäsenvaltioiden osallistuminen hankkeisiin on vapaaehtoista, PRY:n 

puitteissa toimitaan yksimielisyysperiaatteella. (ibid.: 5(1-3)). Yhteistyöhön osallistuu tällä 

hetkellä 25 jäsenvaltiota. Nämä valtiot ovat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), 

Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka (GR), Kroatia (CR), Kypros 

(CY), Latvia (LT), Liettua (LI), Luxemburg (LU), Portugali (PT), Puola (PL), Ranska (FR), 

Romania (RO), Ruotsi (SE), Saksa (DE), Slovakia (SK), Slovenia (SL), Suomi (FI), Tšekki 

(CZ), Unkari (HR) ja Viro (EE) (ibid.: (2)) 

PRY:ssä on kehitteillä 60 hanketta (ks. Liite I), jotka on aloitettu neljässä eri aallossa PRY:n 

toimeenpanon jälkeen. Neljäs ja viimeisin aalto, jonka myötä olemassa olevien 46 hankkeen 

lisäksi 14 uutta hanketta hyväksyttiin neuvoston toimesta vuoden 2021 marraskuussa. En-

simmäisten hankkeiden suunnittelu aloitettiin heti PRY:n toimeenpanon jälkeen, vuoden 

2017 joulukuussa. Alkuperäiset 17 hanketta neuvosto hyväksyi maaliskuussa 2018, toisen 

aallon 17 uutta hanketta hyväksyttiin marraskuussa. Kolmannen aallon myötä vuoden 2019 

marraskuussa lisättiin vielä 13 hanketta. Yksi ensimmäisen aallon hanke on suljettu sen osal-

listujavaltioiden päätöksestä. Tämän hetken tavoitteena on saada ainakin yhdelle kolman-

nesta hankkeesta tuloksia vuoteen 2025 mennessä. (Euroopan Unionin neuvosto: 2021)  

Hankkeet keskittyvät seitsemään kategoriaan: koulutukseen, maanpuolustusjärjestelmiin, 

merivoimiin, ilmavoimiin, kyberturvallisuuteen, useiden yhteisten palvelujen mahdollista-

miseen ja avaruuteen. PRY:n puitteissa toimivista 60 hankkeesta, Suomi on osallisena vii-

dessä (ks. Liite II). Ensimmäisessä aallossa, Suomi on lähtenyt mukaan kahteen hankkeeseen 
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ja sitä seuranneissa kolmessa aallossa, Suomi osallistuu jokaisessa vaiheessa yhteen hank-

keeseen. (Euroopan ulkosuhdehallinto, 2021: 1) 

Neuvoston päätöksen artiklassa 6 määritetään myös, että neuvosto vastaa PRY:n yhteisölli-

syydestä, jatkuvuudesta ja tehokkuudesta yhdessä korkeimman edustajan kanssa (Euroopan 

unionin neuvosto, 2020: 6(1-2). Korkein edustaja antaa neuvostolle vuosittain raporttinsa 

PRY:stä, johon ovat osallistuneet myös EDA ja EEAS ja EUMC, joka tarjoaa sotilaallista 

neuvonantoa PSC:lle. Näiden toimijoiden antamien tietojen pohjalta neuvosto arvioi, miten 

jäsenvaltiot ovat onnistuneet toteuttamaan sitoumusten tavoitteita. (ibid.: 6(3)) Artiklassa 7 

märitetään tarkemmin EEAS:n ja EDA:n roolit PRY:n toimeenpanossa. Korkein edustaja 

toimii samanaikaisesti sekä EEAS:n ja EDA:n, sekä EUMS:n johtajana, joten EEAS ja EDA 

voivat tarjota tarvittavaa sihteerillistä tukea edustajan toimelle. (ibid.: 7(1)). EEAS ja EUMS 

ja EDA tukevat PRY:n toimivuutta osallistumalla korkeimman edustajan vuosittaiseen arvi-

ointiin (ibid.: 7(2(a) ja  7(3(a))) ja koordinoimalla hankkeiden saatavuuden, yhtenäisyyden, 

joustavuuden ja toimintavalmiuden arviointia, erityisesti miten hankkeet luovat lisäarvoa 

operationaalisille tarpeille. (7(2(b) ja 7(3(b))).  

 

4.3.  Puolustusyhteistyön koherenssi ja päätöksenteko – kohti Strategista kompassia 

 

“PESCO is a decisive contribution for the development of Europe’s capacity to act 

autonomously. It is key for the development of strong and integrated defence capa-

bilities available to the EU, which will allow us to react effectively to the most de-

manding circumstances.” 

- EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkein edustaja Josep Borrell  

(PRY-sihteeristö, 2021) 

 

Euroopan parlamentti on todennut vuosittaisessa YTPP:n arviointiraportissaan, että parla-

mentaarinen valvonta on erityisen tärkeää Unionin turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. 

Tämä vaatii sekä Euroopan että kansallisten parlamenttien läheisempää yhteistyötä ja parem-

pien yhteistyömuotojen etsimistä. Parlamentti huomioi myös, että parlamentaariset rakenteet 
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ovat vanhentuneita, sillä ne on luotu aikana, jolloin kunnianhimo yhteisen ulko- ja turvalli-

suuspolitiikan integraatioon on ollut huomattavasti alhaisempaa. (Euroopan parlamentti, 

2018: (60-61)) Parlamentti on siis toivonut parempaa foorumia, jolla turvallisuudesta voitai-

siin keskustella. He antavat esimerkeiksi EU:n turvallisuusneuvoston tai puolustusministe-

rien tapaamisten lisäämisen neuvoston käyttämälle foorumille. Mikäli integraatio lisääntyy, 

tarvitaan myös parlamentaarisen valvonnan lisäämistä. (ibid.: (62-63)) Parlamentti esittää 

myös harkittavaksi eurooppalaisen yhteisten asevoimien perustamista, kun perustamissopi-

muksen muutoksista keskustellaan tulevaisuudessa (ibid.: (64)). 

Neuvosto arvioi PRY:tä ensimmäisen kerran vuonna 2019, jolloin se pyrki selvittämään, mi-

ten PRY:n implementaatio on edistynyt ja mitkä olisivat seuraavat merkittävät kehitysaske-

leet (Euroopan unionin neuvosto, 2019). Neuvosto nostaa esiin keskeisimmät kehityskohteet, 

jotka ovat yhtenäistäminen, EU:n kapasiteetin kasvatus ja sen hyödyntäminen, sekä osallis-

tuvien jäsenvaltioiden kansallisten implementaatiosuunnitelmien kehitys. CARD, EDIDP ja 

EDF luetellaan hyödyllisiksi instrumenteiksi, joilla voidaan saavuttaa haluttu taso PRY:ssä 

ja EU:n turvallisuudessa ja puolustuksessa. (ibid.: II (4)) Samoin Euroopan parlamentti on 

listannut samat instrumentit keskeisiksi välineiksi implementaation sitoumusten saavutta-

miseksi (Euroopan parlamentti, 2018: (28–31)). Neuvosto odottaa osallistuvilta jäsenval-

tioilta vielä enemmän sitoutumista ja implementaation kehittämistä. Erityisesti seuraavilla 

osa-alueilla implementaatiota on kehitettävä lisää: (a) Puolustusbudjetti, yhteinen puolustus-

sijoittamisen ylläpito ja vahvistamien; (b) EU:n tarjoamien työkalujen ja instrumenttien suu-

rempi hyödyntäminen; (c) Yleisessä harmonisoinnissa ja kyvykkyyden yhteisessä kehityk-

sessä; (d) Yhteensopivuuden, joustavuuden, saatavuuden ja sijoittamisen vahvistaminen 

vielä tarkempien objektiivien avulla; (e) Yhteisen suunnittelun huomioiminen kansallisessa 

suunnittelussa (Euroopan unionin neuvosto, 2019: II (5 ja 7)). Samoin puolustuksen rahoi-

tusta on tehostettava, kasvattamatta kuitenkaan puolustusbudjettia. Jäsenvaltioiden toivotaan 

nostavan kansalliset puolustusbudjetit 2 prosenttiin bruttokansantuotteesta (ibid.: 14) Parla-

mentti huomioi myös, että puolustuksen rahoitusta ei tulisi politisoida, sillä puolustus on yh-

teinen asia (ibid.: 15). 

Kuten Parlamentin ja neuvoston arviot osoittavat, PRY on ollut merkittävä kehitys askel 

EU:n turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa integraatiossa, on vielä paljon tehtävää, jotta sen 
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täysi potentiaali saavutetaan. Kesäkuussa 2020 neuvosto antoi tehtävänannon Strategisen 

kompassin perustamisesta. Kompassin tarkoituksena on tarjota yhtenäinen strateginen näke-

mys EU:n turvallisuudelle ja puolustukselle. Se pyrkii tunnistamaan globaalit ja paikalliset 

uhat, sekä EU:ta uhkaavat tekijät. Tavoitteena on strategisen kompassin avulla kehittää EU:n 

asevoimien ja siviilitoimijoiden valmiutta ja nopeutta, investoinnin lisäämistä ja tutkimusta, 

jolla täytetään teknologista ja teollisia riippuvaisuuksia, hybridiuhkiin vastaamista ja niiden 

ehkäisyä, EU:n intressien turvaamista, Naton, YK:n, ETYJ:n (Euroopan turvallisuus- ja yh-

teistyöjärjestö), AU:n (Afrikan Unioni) ja ASEANin (Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjär-

jestö) kanssa tehtävän yhteistyön vahvistamista, sekä yksittäisten kumppani maiden kanssa. 

Uhkakuva-analyysi valmistui vuoden 2020 marraskuussa, ja vuoden 2021 alkupuoliskolla 

jäsenvaltiot kävivät strategista keskustelua. Saman vuoden marraskuussa esitettiin kompas-

sin luonnos ja tavoitteena on ottaa kompassi käyttöön vuoden 2022 maaliskuussa. Kompassin 

luominen koettiin tarpeelliseksi yhä moninaisempien turvallisuusuhkien kasvaessa ja jotta 

EU:n kykyä toimia turvallisuuden tuottajana kansalaisilleen nopeasti ja päämäärätietoisesti, 

turvaten samalla EU:n arvoja ja intressejä. (Euroopan ulkosuhdehallinto, 2021: 1) 

Neuvosto uskoo Strategisen kompassin vahvistavan ja ohjastavan yhteisen turvallisuuden 

puolustuksen implementaatiota. Samalla se vahvistaa yhteisen turvallisuus- ja puolustuskult-

tuurin, joka perustuu jaettuihin arvoihin ja tavoitteisiin, luomista, kunnioittaen jäsenvaltioi-

den omia policyja. Kompassi toimii tässä tapauksessa välineenä, jolla policy-suuntauksia 

määritetään, ja konkreettisia tavoitteita asetetaan seuraavalle viidelle ja kymmenelle vuodelle 

tarkkojen aikajanojen ja säännöllisen poliittisen arvioinnin avulla. (Euroopan unionin neu-

vosto, 2021: (2)). Strategisen kompassin luomisprosessissa tärkeä tekijä on ollut mittava 

EU:n uhka-analyysi, johon myös jäsenvaltiot ovat voineet tuoda näkemyksiään. Jäsenvalti-

oiden näkemykset ovat erityisen tärkeitä uhka-analyysin ja kompassin muotoutumisessa, ja 

niiden lopullinen muoto perustuu pitkälti jäsenvaltioiden tarjoamaan informaatioon. Jäsen-

valtioiden epäformaalit reflektoinnit ovat siis olennainen osa strategisen dialogin vaihetta. 

(ibid.: (3)) 
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5. AINEISTO 

 

Tutkielman aineisto koostuu neljästä eri kategoriasta, joilla pyritään avaamaan PRY:n tar-

koitusta, sen onnistumista ja Suomen vaikutusta PRY:n kehittymiseen, sekä vaikutteita, joita 

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on saanut PRY:ltä. Aineisto on valittu sen perus-

teella, mitkä parhaiten kuvaavat PRY:n alkuperäisiä tarkoitusperiä ja sitoumuksia ja miten 

se on onnistunut näiden sitoumusten tavoittelussa. Suomen tavoitteita kuvataan sen EU-pu-

heenjohtaja ohjelmalla, koska siitä ilmenee parhaiten Suomen tavoitteet EU:n kontekstissa. 

Suomen puolustuspoliittisessa selonteossa puolestaan voidaan tunnistaa Suomen omia intres-

sejä ja miten se on vaikuttunut PRY:n toimeenpanon jälkeen.  

Dokumenteiksi on valittu viralliset neuvoston ja Suomen hallituksen policy-linjaukset, jotka 

ovat julkisesti saatavilla. Aineisto käydään läpi keskittyen niiden osioihin, joissa kuvataan 

policyn tavoitteita, uhkakuvia ja perusteluja niiden esittämille linjauksille. Aineisto on pyritty 

valitsemaan ja rajaamaan niin, että PRY:n sitoumukset ja niiden perustelut sekä Suomen puo-

lustuspoliittiset linjaukset sisältävät suhteellisesti saman verran sivuja. Aineisto koostuu seu-

raavasti kronologisessa järjestyksessä, jotta voidaan paremmin havainnoida PRY:n ja Suo-

men tavoitteiden kehitys: 

PRY:n luomisdokumentit 2009 ja 2017: PRY:n luomisdokumenteista, Lissabonin sopimus 

(2009), Osallistuvien jäsenvaltioiden PRY-ilmoituksesta (2017) ja neuvoston päätöksestä 

(2017) selviää PRY:n päätöksenteon rakenne, sitoumukset ja poliittiset syyt sen luomiselle. 

Luomisdokumenttien avulla voidaan vertailla PRY:n arviointia sen alkuperäiseen muotoon, 

miten alun perin yhdessä sovitut tavoitteet ovat edelleen ajankohtaisia ja kuinka PRY:n puit-

teissa sovittu yhteistyö on toteutunut. 

Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelma 2019: EU-puheenjohtajakausi antoi Suomelle 

tilaisuuden ilmaista sen tavoitteita ja prioriteetteja EU:n kontekstissa. Yhdessä kahden muun 

puheenjohtajavaltion – Romanian ja Kroatian – kanssa  Suomi johti EU-politiikan keskuste-

luja neuvoston puheenjohtajan asemassa puolen vuoden ajan. Ohjelmasta käy ilmi, mitä asi-

oita Suomi on kokenut tarpeelliseksi nostaa keskusteluun EU:n turvallisuus- ja puolustuspo-

litiikan suhteen ja kuinka se on nähnyt sen tavoitteet ja niiden tavoittelun käytännössä.  
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PRY:n Strateginen arviointi 2020: Neljäs aineistokategoria koostuu PRY:n arviointirapor-

tista, eli Strategista arvioinnista. Siitä ilmenee, kuinka toimeenpano on edistynyt ja mitä ke-

hityskohteita yhteisellä policylla koetaan vielä olevan. Raportti antaa myös vertailukohdan 

Suomeen ja PRY:n alkuperäiseen malliin – onko raporteista koettu tarvetta muuttaa si-

toumuksia, tai käytänteitä ja ovatko kehityskohteet esillä Suomen puolustuspolitiikassa.  

Suomen puolustuspoliittinen selonteko 2021: Suomen tavoitteet EU:n yhteisen turvalli-

suus- ja puolustuspolitiikan suhteen ilmaistaan sen puolustuspoliittisessa selonteossa. Selon-

teoista ilmenee Suomen kannat turvallisuus- ja puolustusyhteistyön suhteen, sekä Suomen 

puolustuspolitiikan uhkakuvat ja tavoitteet. Niiden avulla voidaan tarkastella, mitkä ovat 

Suomen kannat puolustuspoliittiseen integraatioon ja tarkemmin sen tavoitteet integraati-

ossa. Samoin voidaan huomioida, miten neuvoston antamat kehityskohteet Strategisessa ar-

vioissa näkyvät Suomen puolustuspoliittisissa tavoitteissa.  

  

5.1. Luomisdokumentit – Pysyvän rakenteellisen yhteistyön rakenne ja tavoitteet 

 

Lissabonin sopimuksen (Sopimus Euroopan unionista (SEU)) osasto V käsittää Unioni ul-

koisen toiminnan yleiset provisiot ja tarkat provisiot yhteiselle ulko- ja turvallisuuspolitii-

kalle (2012). Sopimuksessa määritetään keskeiset arvot, joiden mukaan yhteinen turvalli-

suus- ja puolustuspolitiikka operoi: demokratia, lainmukaisuus, ihmisoikeuksien ja funda-

mentaalisten vapauksien universaalisuus ja koskemattomuus, ihmisarvon kunnioitus, tasa-

arvon ja solidaarisuuden periaatteet ja kunnioitus, Yhdistyneiden kansakuntien perussääntö 

ja kansainvälisen lain kunnioitus (SEU, 2012: 21(1)).  Osasto V toinen osio sisältää provisiot 

yhteiselle turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle (YTPP), jonka mukaan YTPP antaa EU:lle 

operationaalisen kapasiteetin siviili- ja sotilasvoimavaroissa (ibid.: 42(1)). YTPP:n määritys 

on merkityksellinen Lissabonin sopimuksessa, se sisältää Unionin yhteisen puolustuspolitii-

kan progressiivisen kehystämisen, joka voi johtaa yhteiseen puolustukseen, jos Eurooppa-

neuvosto yksimielisesti näin päättää (ibid.: 42(2)). 

Lissabonin sopimuksen artiklassa 46 määritellään PRY:n perustaminen. PRY voidaan täy-

teen panna, kun kaikki halukkaat maat, jotka täyttävät määritetyt kriteerit ilmoittavat haluk-

kuudestaan käynnistää PRY:n implementaatio neuvostolle ja korkeimmalle edustajalle (ibid.: 
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46(1)). PRY:n toimeenpano aloitettiin, kun halukkaat jäsenvaltiot kirjoittivat PRY-ilmoituk-

sen 13.11.2017. PRY:hön sitoutuneita maita kutsutaan osallistuviksi jäsenvaltioiksi (engl. 

Participating Member States (pMS). Osallistuvat jäsenvaltiot uskoivat, että PRY ja yhteinen 

turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on olennainen osa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. 

Jäsenvaltiot toteavat, että EU:n yhteisen toimintakyvyn parantaminen vaatii panostusta jä-

senvaltioilta ja jäsenvaltiot ovat osana EU:ta sitoutuneet sääntöpohjaisen maailmanjärjestyk-

sen edistämiseen. PRY auttaa saavuttamaan EU:n tavoitteleman halutun puolustustoiminta-

kyvyn kehityksen tason ja kehittää samalla myös jäsenvaltioiden puolustusteollisuuden ky-

vykkyyttä. Samalla on huomioitava jäsenvaltioiden resurssit ja kyky panostaa neuvoston ha-

luamiin kehityskohteisiin, kuten joidenkin jäsenvaltioiden Nato-jäsenyyden velvoitteet. Jä-

senvaltiot sitoutuvat myös EU:n rinnalla pyrkimään autonomiseen toimintaan aina kun se on 

mahdollista ja lisäämään kollektiivisiin tavoitteisiin. Jäsenvaltiot sitoutuvat myös täyttämään 

puolustusteknologian ja -teollisuuden puutteet, kehittämällä hankkeita EDF:n ja EDIDP:n 

puitteissa. Jäsenvaltiot antavat tukensa avoimelle, inklusiiviselle PRY:lle ja yhteisen puolus-

tus-policyn luomiselle, samalla kuitenkin huomioiden jäsenvaltioiden yksittäiset luonteen-

piirteet ja sitoutuvat myös keskinäiseen avuantoon ja varmistamaan yhteisen turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikan yhteen toimivuuteen Naton kanssa. (Osallistuvat jäsenvaltiot, 2017: 1-2). 

Ilmoituksen ensimmäinen liite Annex I – Principles of PESCO määrittää PRY:n periaatteet. 

Periaatteiden mukaan PRY on kunnianhimoinen, sitova ja kaiken kattava eurooppalainen 

laillinen rakenne turvallisuus- ja puolustussijoituksille, joka tarjoaa turvallisuus- ja puolus-

tusyhteistyölle poliittisen viitekehyksen ja vahvistaa samalla Naton puolustuskykyä. Puolus-

tusta vahvistamalla, PRY voi johtaa yhteisen puolustuksen kehittämiseen, mikäli neuvosto 

niin päättää. Osallistuvat jäsenvaltiot voivat PRY:n avulla parantaa omaa puolustustoiminta-

kykyään, vaikka osallistuminen onkin vapaaehtoista ja kansallista suvereniteettia kunnioitta-

vaa. Näiden periaatteiden pohjalta, PRY on tärkein instrumentti yhteisessä turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikassa. PRY signaloi samalla EU:n kansalaisille ja ulkopuolisille toimijoille, 

että eurooppalaisten ja EU:n autonomiaa vahvistetaan kunnianhimoisten sitoumusten avulla 

(ibid.: Annex I) 
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Ilmoituksen toisessa liitteessä, Annex II – List of ambitious and more binding common com-

mitments in the five areas set out by Article 2 of Protocol No 10 määritetään PRY:n si-

toumukset. Tavoitteet on ajoitettu kahteen neljävuotiseen ajanjaksoon, joista ensimmäinen 

oli 2018–2020. Seuraavaa ajanjaksoa 2021–2025 aloitettiin suunnittelemaan vuoden 2020 

lopulla. (ibid.: Annex II) 

Näiden sitoumusten mukaan jäsenvaltiot: 

(a) Tekevät yhteistyötä yhteisten sitoumusten tavoittamiseksi puolustusvälineistön sijoitus-

rahoituksessa, huomioiden turvallisuusympäristön vaatimat tarpeet säännöllisessä arvi-

oinnissa, (1) säännöllisesti kasvattamalla puolustusbudjettejaan, (2) nostamalla puolus-

tusbudjetin puolustussijoituksien osaa asteittain 20 prosenttiin, (3) lisäämällä yhteistyö-

hön pohjautuvia strategisia puolustustoimintakyvyn hankkeita, (4) lisäämällä puolustus-

tutkimuksen ja -teknologian rahoitusta puolustusbudjeteissaan ja (5) perustamalla sään-

nöllisen arviointiprosessin näistä sitoumuksista; 

(b) Tasapainottavat puolustuskoneiston mahdollisimman läheisiksi, harmonisoiden etenkin 

sotilastarpeiden identifioimisen logistisessa ja koulutuksellisessa yhteistyössä (6) osallis-

tumalla toimintakyvyn kehitykseen CARD:n viitekehyksessä, (7) tukemalla CARD-arvi-

oita parhaiten mahdollisuuksiensa mukaan, (8) sitoutumalla tulevaan EDF-instrument-

tiin, (9) sitoutumalla harmonisoinnin vaatimuksiin kaikilla toimintakyvyn kehityksen ta-

soilla, (10) harkitsevat olemassa olevien toimintakykyjensä yhteiskäyttöä ja (11) varmis-

tamalla kyberturvallisuusyhteistyön kasvattamisen; 

(c) Kasvattavat puolustusvoimien tavoitettavuutta, yhteensopivuutta, joustavuutta ja sijoitet-

tavuutta ja identifioivat yhteiset tavoitteet ja uudelleenarvioivat omat kansalliset päätök-

sentekoprosessinsa (12) sitoutumalla sotilasmuodostelmien saatavuuteen, luomalla yh-

teisen alustan koordinointiin, varmistamalla poliittisen sitoutumisen kansallisella tasolla, 

tukemalla YTPP-operaatioinen toimintaa ja EU:n taistelujoukkoja ja kehittämällä yksin-

kertaisen ja standardisoidun rajoja ylittävän sotilaskuljetusjärjestelmän, (13) sitoutumalla 

sotilasjoukkojen yhteen toimivuuden kehittämiseen yhteisen arvioinnin, kriteerien, tek-

nisten ja operationaalisten standardien avulla, käyttämällä multikansallisia rakenteita ja 

osallistumalla aktiivisesti Euroopan ulkoisen toiminnan operaatioihin sotilaallisella ta-

solla ja (14) tavoittelemalla YTPP:n operaatioiden ja missioiden yhteistä rahoitusta;  
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(d) Pyrkivät kehittämään kyvykkyyden puutteita ja priorisoiden yhteistyöhön perustuvaa, eu-

rooppalaista lähestymistapaa, (15) auttamalla toimintakykyjen vajavaisuuksien korjaa-

misessa, (16) priorisoimalla eurooppalaista kollaboratiivista lähestymistapaa ja (17) osal-

listumalla ainakin yhteen PRY-hankkeeseen;  

(e) Kehittävät eurooppalaisen puolustusteollisuuden kilpailukykyä ja kyvykkyyden kehityk-

sen positiivista vaikutusta eurooppalaiselle turvallisuudelle (18) sitoutumalla käyttämään 

EDA:a eurooppalaisena foorumina kehitykselle, (19) varmistamalla, että kaikki hankkeet 

tekevät eurooppalaisesta puolustusteollisuudesta kilpailukykyisemmän ja vähemmän 

päällekkäisen ja (20) varmistamalla ohjelmien yhteistyön ja strategioiden hyödyllisyyden 

Euroopan puolustuksen teknologiselle ja teolliselle perustalle (engl. European Defence 

Technological and Industrial Base (EDTIB). (ibid.: Annex II) 

Neuvoston päätöksessä 11.12.2017 toimeenpannaan PRY ja määritetään osallistuvat jäsen-

valtiot. Päätöksessä todetaan, että Lissabonin sopimuksen mukaan jäsenvaltiot, joiden puo-

lustustoimintakyvyt täyttävät tarvittavat kriteerit ja ovat sitoutuneet yhteisin tavoitteisiin, 

voivat toimeenpanna PRY:n näin halutessaan. (Euroopan unionin neuvosto, 2017: (1)) Jä-

senvaltioiden päätös toimeenpanna PRY ei saa itsessään vaikuttaa kansalliseen suvereniteet-

tiin tai jäsenvaltioiden turvallisuus- ja puolustus -policyjen luonteeseen, vaan sitoumuksia 

tavoitellaan oman kansallisen kyvykkyyden ja resurssien mukaan (ibid.: (4)). Päätöksessä 

määritetään myös yhteisten puolustustoimintakyvyn kehittämishankkeiden lisääminen, joita 

EU:n budjetti tulee tukemaan relevanttien instrumenttien ja ohjelmien kautta (ibid.: (5)). Jos 

joku ulkopuolelle jättäytynyt jäsenvaltio haluaa vielä myöhemmin osallistua PRY:hön, voi 

se jättää ilmoituksen halukkuudestaan neuvostolle ja korkeimmalle edustajalle (ibid.: 8)). 

PRY:n viitekehyksessä tehtävän toiminnan tulisi olla johdonmukaista, ja neuvoston, komis-

sion ja korkeimman edustajan tulisi tehdä yhteistyötä maksimoidakseen synergisen toimin-

nan (ibid.: (10)).  
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5.2. Suomen puheenjohtajuuskausi 1.7.-31.12.2019  

 

EU-puheenjohtajuus kiertää jäsenvaltioiden kesken kuuden kuukauden välein. Puheenjohta-

jamaan vastuulla on johtaa puhetta neuvoston kokouksissa ja varmistaa jatkuvuus. Puheen-

johtajavaltiot muodostavat kolmen valtion ryhmän, eli Trion. Trio luo keskenään laajemman 

18 kuukauden ohjelman, joiden lisäksi ne luovat omat yksityiskohtaiset puolivuotisohjelmat. 

(Euroopan unionin neuvosto, 2022) Koska jäsenvaltio toimii keskeisessä asemassa koordi-

noiden neuvoston työtä ja jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä puheenjohtajan roolissa, on 

tämä tilaisuus tuoda esiin puheenjohtamaan prioriteetteja kokouksissa. Suomi toimi EU-pu-

heenjohtajamaana 1.7.-31.12.2019. Se muodosti trion yhdessä Romanian ja Kroatian kanssa 

ja 18-kuukautinen trio-ohjelma toimi aikavälillä 1.1.2019-30.6.2020. (EU2019FI, 2022)  

Suomen omassa ohjelmassa painotetaan kokonaisturvallisuuden näkökulmaa. 17-sivun mit-

taisessa ohjelmassa turvallisuutta käsitellään neljän sivun verran, saman verran kuin EU:n 

talous- ja sosiaalipolitiikkaa. Uhkakuvina luetellaan ensimmäisenä lähialueen konfliktit, joi-

den taustatekijöiksi identifioidaan kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien loukkaukset 

ja ilmastonmuutoksen seuraukset. Suomi painottaa konfliktien vaikuttamiseen seuraavia kei-

noja: EU:n kaikki ulkoisen toiminnan välineet, eli diplomatia, kriisinhallintaoperaatiot, kaup-

papolitiikka ja kehitysapu. Lisäksi Suomen ohjelmassa todetaan, että EU:n on ”puolustettava 

monenvälisiä ratkaisuja” ja ” tehostettava osallistumistaan konfliktien ehkäisemiseen ja rau-

hanvälitykseen kiinnittäen erityistä huomiota naisten ja nuorten tärkeään rooliin”. Suomi 

painottaa, että on hyödynnettävä käytössä olevia välineitä ja valmistauduttava yhdessä, jotta 

Eurooppaa voidaan suojella. Suomen ohjelmassa luokitellaan rajojen ylittävän rikollisuuden 

ja terrorismin torjunta prioriteeteiksi. Suomi nostaa esiin myös rajaturvallisuuden, pelastus-

toiminnan ja lainvalvonnan yhteistyön ja rikosten ennaltaehkäisyn sektorit, joita on edistet-

tävä. Sisäiseen turvallisuuteen on panostettava tunnistamalla uudet uhat ja vahvistamalla ky-

kyä reagoida niihin, arvioimalla strategian vahvuudet ja kehittämistarpeet, sillä sisäisen ja 

ulkoisen turvallisuuden välillä on tiivis yhteys. (Valtioneuvosto, 2019: 11 (5)). 

Suomi esittää tukensa korkeimmalle edustajalle EU:n ulkoisen toiminnan vahvistamisessa ja 

painottaa EU:n roolia vahvana ulkoisena toimijana ”Euroopan hyvinvoinnin, menestyksen ja 
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turvallisuuden kannalta”. Suomi mainitsee jälleen haastavan kansainvälisen toimintaympä-

ristön ja yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden ja tehokkuuden tärkeyden. Suomi huomioi 

myös erikseen, että yhtenäisyys vaatii jäsenvaltioilta kykyä kompromisseihin ja sitoutumista. 

Samalla se painottaa nopeamman päätöksenteon tarvetta ja määräenemmistöpäätöksenteon 

mahdollistamista yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan aloilla. (ibid.: 11 (5.1))  

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan lisäksi, Suomi painottaa myös EU:n keskeisiä arvoja sen 

ulkoisen toiminnan ohjauksessa: kansainvälisten oikeuksien kunnioittaminen, ihmisoikeuk-

sien, demokratia ja oikeusvaltioperiaatteen edistäminen. Myös EU:n rooli kehitysavussa ja 

humanitaarisessa avussa ja Agenda 2030 -toimintaohjelman ja Pariisin ilmastosopimuksen 

toimeenpanossa on keskeistä. Suomen ohjelmassa todetaan, että ” EU:n vahva ulkoinen toi-

mijuus edellyttää aktiivista vuoropuhelua maailmanlaajuisesti”. Erityisesti Suomi mainitsee 

EU:n ja Afrikan kumppanuuden ylläpitämisen Suomen puheenjohtajuuskaudella, sekä EU:n 

ja Yhdysvaltojen väliset suhteet ja Venäjä-politiikan. (ibid.: 12 (5.1)) 

Suomen ohjelmassa todetaan EU:n naapuruston vakauden lisäämisen olevan keskeinen ta-

voite. Esimerkkeinä EU:n toimintaohjelmista, Suomi nostaa esiin itäisen kumppanuuden ja 

eteläisen naapuruston ja osoittaa tukensa YK:n rauhanvälitykselle Pohjois-Afrikassa ja Lähi-

Idässä. Myös EU:n laajenemispolitiikan todetaan olevan merkittävä Euroopan rauhan, va-

kauden ja kehityksen edistämisessä, erityisesti Suomi mainitsee Länsi-Balkanin merkittä-

väksi alueeksi. Lisäksi Arktisen alueen merkitystä painotetaan ilmaston muutoksen myötä ja 

sen geopoliittisen merkityksen kasvaessa, mikä tekee siitä olennaisen osan EU:n turvalli-

suutta. (ibid.: 12: 5.1)) 

Turvallisuus- ja puolustusyhteistyötä käsitellään ohjelman luvussa 5.2 Turvallisuus- ja puo-

lustusyhteistyötä Euroopan suojelemiseksi ja turvallisuuden tuottamiseksi. Suomi toteaa, että 

EU:n on kehitettävä yhteistyötä kansalaisten suojelemiseksi ja EU:n vahvistamiseksi turval-

lisuuden tuottajana haastavassa geopoliittisessa ympäristössä. Turvallisuus- ja puolustusyh-

teistyön uskotaan tekevän EU:sta uskottavamman toimijan ja lisäävän solidaarisuutta jäsen-

valtioiden välillä. Suomi huomioi, että turvallisuus- ja puolustusyhteistyö on edistynyt mer-

kittävästi viimeisien vuosien aikana: PRY, Euroopan puolustusrahasto ja puolustuksen vuo-

sittainen arvioiminen ja sotilaallisten kriisinhallintaoperaatioiden suunnittelu- ja johtamisky-
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vyn luominen listataan merkittäviksi kehitysaskeliksi. Suomi sitoutuu ohjelmassaan varmis-

tamaan, että asetetut sitoumukset toimeenpannaan tehokkaasti ja aktiivista strategista kes-

kustelua jatketaan. Sisäisen yhteistyön lisäksi, Suomi painottaa yhteistyötä myös kolmansien 

osapuolien kanssa – tavoitteena on tehostaa EU:n ja Naton välistä yhteistyötä erityisesti so-

tilaallisen liikkuvuuden ja hybridi- ja kyberuhkien torjunnan aloilla. (ibid.: 13 (5.2)) 

Hybridi- ja kyberuhkia käsitellään erikseen omassa luvussaan 5.3 Kriisinkestokykyä hybridi- 

ja kyberuhkia vastaan. Jo edellisessä luvussa, Suomi toi esiin tekoälyn ja digitalisaation roo-

lin puolustuksen kehittämisessä, ja kuinka Euroopan tulisi pyrkiä pysymään kehityksen kär-

jessä (ibid.: 13 (5.2)). Tarkemmin aiheeseen mentäessä, ohjelmassa todetaan, että ”EU:n jä-

senvaltioihin ja toimielimiin kohdistuu vaikeasti havaittavia ja määriteltäviä moniulotteisia 

hybridiuhkia”. Hybridiuhkien todetaan olevan nopeasti kehittyvä pitkän aikavälin haaste. 

Hybriditoiminnaksi luetellaan tietoverkkohyökkäykset, vaalihäirintä ja disinformaatiokam-

panjat. Ohjelmassa todetaan, että tällaisella toiminnalla pyritään vaikuttamaan päätöksente-

koon, heikentämään yhteiskuntia ja EU:n yhtenäisyyttä. (ibid.: 13 (5.3)) Uhkien torjumista 

ja siihen valmistautumista on tehostettava ja siihen tarvitaan yhdessä valmistettuja ja koordi-

noituja toimia ja Eurooppalainen hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus mainitaan keskei-

senä toimijana. Kyberturvallisuuden osalta, ohjelmassa todetaan, että korkeatasoisen turval-

lisuuden ylläpitäminen on edellytys kansalaisten, yritysten ja jäsenvaltioiden turvallisuu-

delle. Kriittiseen infrastruktuurin parantamiseen on panostettava yhteisesti, kyberturvalli-

suusosaamista on kehitettävä, vihamielistä vaikuttamista on torjuttava, konflikteja on estet-

tävä, kyberturvallisuusrikejä on vähennettävä ja kansainvälisiin suhteisiin on tuotava va-

kautta. (ibid.: 14 (5.3)) 

 

5.3. Pysyvän rakenteellisen yhteistyön Strateginen arviointi 

 

Strateginen arviointi toteutettiin ensimmäisen kerran ensimmäisen PRY-vaiheen lopussa 

vuonna 2020. Ensimmäinen vaihe kattoi noin kahden vuoden pituisen ajanjakson vuodesta 

2018 vuoteen 2020. Seuraava vaihe kattaa neljän vuoden ajanjakson vuodesta 2021 vuoteen 

2025. Neuvosto julkaisi tiedotteen Strategisesta arvioinnin hyväksytyistä päätöksistä 

20.11.2020. Arvioinnin tavoitteena on arvioida PRY:n puitteissa saavutettu edistys ja tarjota 
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ohjausta tulevalle vaiheelle ja siinä korostetaan tarvetta täyttää sitoumukset ja saavuttaa 

konkreettisia tuloksia vuoteen 2025 mennessä. Edistykselle on tarvetta, jotta saavutetaan kat-

tava joukkojen kokonaisuus, joka vahvistaa EU:n sotilastoimintaa, puolustusinvestointeja ja 

EU:n puolustustyökalujen systemaattisempaa käyttöä kansallisissa suunnitteluprosesseissa 

parantaen EU:n operationaalista tehokkuutta. Arviossa korostetaan myös kannustimien ke-

hittämistä, PRY:n näkyvyyden lisäämistä poliittisella tasolla ja läpinäkyvyyden lisäämistä 

jäsenvaltioiden välillä. Arvio listaa 26 hanketta, joiden odotetaan tarjoavan konkreettisia tu-

loksia tai saavuttavan täyden operationaalisen kapasiteetin vuoden 2025 loppuun mennessä 

(ks. Liite III). (Euroopan unionin neuvosto, 2020) 

Strategisessa arviossa todetaan PRY:n tuoneen muutoksen EU:n yhteiseen puolustuspolitiik-

kaan. PRY:n, CARD:in ja EDF:n välinen koherenssi edistää vähäisten resurssien hyväksi-

käyttöä lisäämällä yhteisen toimintakyvyn kehitystä, jota Euroopan turvallisuudessa tarvi-

taan. PRY on voimakas työkalu, jolla voidaan kasvattaa puolustusinvestointeja, kehittää yh-

teistä toimintakykyä ja parantaa joukkojen toimintavalmiutta ja yhteentoimivuutta. Joukkoja 

voidaan käyttää osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisiin tarpeisiin EU:n viitekehyksessä, 

kuten YK:n ja Naton toimintaan. Tämän vuoksi seuraava PRY-vaihe tulisi rakentaa jo saa-

vutetun edistyksen pohjalta, huomioiden erityisesti alueet, joilla on parantamisen varaa. (Eu-

roopan unionin neuvosto, 2020: 3) 

Strategisen arvioinnin prosessi alkoi vuoden 2019 lopulla ja sitä on kehitetty läpi vuoden 

2020. Tarkoituksena on ollut päivittää ja parantaa sitoumuksia, jotta ne reflektoisivat parem-

min EU:n muuttuvaa turvallisuusympäristöä. Jäsenvaltiot arvioivat sitoumuksien saavutta-

mista ensimmäisen vaiheen 2018-2020 välisellä ajalla. (ibid.: (1)) Neuvoston tavoitteena on 

tarjota ohjausta seuraavaan vaiheeseen. Policy-prosessien ja kannustimien luomisella voi-

daan parantaa sitoumusten saavuttamista, etenkin niiltä osin, joissa korkein edustaja ja neu-

vosto kokevat olevan tarvetta suuremmalle panostukselle. (ibid.: (2)). Neuvosto on samaa 

mieltä PRY-sihteeristön keskustelujen kanssa, että sitoumukset ovat osoittautuneet hyviksi 

ja jatkuviksi suuntaviivoiksi PRY:n implementoinnille ja niitä ei tule muuttaa tämän Strate-

gisen arvioinnin aikana (ibid.: (3)). 

PRY jatkaa osuuttaan EU:n tavoitetason saavuttamisessa turvallisuus- ja puolustuspolitii-

kassa, mukaan lukien vaativimmissa operaatioissa ja missioissa. Toisen vaiheen yleisenä 
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päämääränä on tavoittaa yleiset sitoumukset ja toteuttaa kattava joukkojen kokonaisuus, jota 

määritetään vielä tarkemmin tulevassa Strategisessa kompassissa. Yhteistyön tulisi johtaa 

jäsenvaltioiden toimintakyvyn parantumiseen ja niiden saatavuuteen YTPP:n operaatioille ja 

missioille. Jäsenvaltioiden toimintakyvyn kehitys on CARD:in mukaan oltava koherenttia 

Nato-prosessien kanssa, mutta samalla kunnioittaen organisaatioiden eroja, vastuualueita ja 

jäsenyyksiä. (ibid.: (5))  

Neuvosto tarjoaa ohjausta seuraavan vaiheen policy-tavoitteiden saavuttamiseen, mukaan lu-

kien EU:n turvallisuusympäristön ja kansainväliset vastuualueet. Jäsenvaltioiden tulisi kun-

nioittaa kollektiivisia mittapisteitä puolustuskoulutuksessa ja sijoittaa tarvittavat resurssit, 

säännöllisesti kasvattaen puolustusbudjettejaan ja -investointejaan. Jäsenvaltioiden puolus-

tuskoneistojen tulisi systemaattisesti lähentyä, tehden EU:n puolustustyökaluista käytettäviä 

kansallisissa suunnitteluprosesseissa. PRY-hankkeita ja kansallisia puolustusarvioita tulisi 

hyödyntää ja jakaa muiden osallistuvien jäsenvaltioiden kesken. Saatavuutta ja yhteentoimi-

vuutta on kehitettävä lisää ja yhteisen strategisen suunnittelun, koulutuksien ja harjoitusten 

mahdollisuuksia on harkittava. Samalla on tuettava myös olemassa olevia EU:n sotilastyö-

kaluja, kuten EU:n taistelujoukkoja ja multikansallisia rakenteita, jotka perustuvat inklusii-

visuuteen, läpinäkyvyyteen ja avoimuuteen. On kuitenkin varmistettava, että jäsenvaltioiden 

ohjaamat toimintakyvyt tekevät eurooppalaisesta puolustusteollisuudesta tehokkaamman ja 

yhteistyön prosesseilla ja hankintastrategioilla on positiivinen vaikutus Euroopan puolustus-

teknologian ja -teollisuuden perustaan. (ibid.: (6)) 

PRY-hankkeiden tehokkaan implementoinnin varmistamiseksi, neuvosto ohjeistaa toiminta-

kyvyn kehitystä sekä lyhyen aikavälin puutteissa, että hankkeiden valmistelua seuraavan su-

kupolven ja korkeatasoisiin puutteisiin, yli seuraavan vaiheen lopun. Hanke-ehdotuksia tulisi 

tehdä operationaalisella fokuksella, perustuen olemassa oleviin toimintakykyihin, yhteiseen 

koulutukseen ja joukkojen yhteisen toimintavalmiuden kehittämiseksi. Samalla PRY-hank-

keiden hallintoa ja konkreettisten tulosten saavuttamista on parannettava. (ibid.: (7)) 

Sitoumusten tavoittelussa neuvosto painottaa poliittisen tahtotilan tärkeyttä ja neuvoston ase-

maa strategisen suunnan näyttäjä vuosittaisessa prosessissa. Jäsenvaltioilla on tarve kehittää 

sitoumuksien tavoittelua, erityisesti operationaalisella tasolla, jotta joukkojen saatavuutta ja 

yhteentoimivuutta YTPP-operaatioissa voidaan muodostaa ja kartoittaa. Näitä puutteita on 
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käsiteltävä poliittisella tasolla systemaattisen valmiuden takaamiseksi, jäsenvaltioiden vä-

listä läpinäkyvyyttä on parannettava ja on määritettävä mitattavat tavoitteet. Säännöllisessä 

kanssakäymisessä jäsenvaltioiden, PSC:n ja pysyvien edustajien komitean (COREPER) kes-

ken on myös kehitettävää. EU:n rahoitusinstrumentteja tulisi hyödyntää enemmän operatio-

naalisten sitoumusten tavoittelussa ja hankkeiden toteuttamisessa, hyödyntäen PRY-sihtee-

ristön ja komission palveluja, sekä sotilasmissioiden ja -operaatioiden osalta EU:n taistelu-

joukkojen ja kriittisten toimintakykyjen toimintavalmiudessa. Olemassa olevia rahoituskan-

nustutimia puolustusyhteistyössä on tuettava EU:n ja kansallisten lakien mukaisesti. Avoi-

mia ja rajoja ylittäviä tuotantoketjuja on edistettävä, jotta voitaisiin tuottaa pitkän ajan kiiho-

kevaikutuksia jäsenvaltioiden puolustusteollisuudelle. Myös uusia teknologioita on kehitet-

tävä integroidummin, kestävämmin ja innovatiivisemmin kilpailu- ja yhteistyökykyisemmän 

teollisuuden edistämiseksi. (ibid.: (8)) 

Jäsenvaltioiden välisissä keskusteluissa on tultu tulokseen, että sitoumukset osoittavat hyvät 

suuntaviivat PRY:n yhtenäiselle implementaatiolle ja niitä ei ole tarve muuttaa. Sitoumuksia 

ei olla kuitenkaan tavoiteltu tarpeeksi ja jäsenvaltioiden on lisättävä panostuksiaan, esimer-

kiksi kehitysindikaattorien ja kannustimien avulla. Jäsenvaltioiden on asetettava tarkemmat 

tavoitteet yhteistyölle, huomioiden muuttuva turvallisuuskonteksti kuten ilmastonmuutos, 

hybridivaikuttaminen, kyberturvallisuus, tekoäly, avaruus- ja energiaturvallisuus sekä me-

renkulkuturvallisuus. Uusien tavoitteiden tulisi perustua olemassa oleviin sitoumuksiin. 

(ibid.: Appendix 1, 12) Jäsenvaltiot painottivat, että nykyinen raportointisysteemi on ylläpi-

dettävä ja hyödynnettävä hankehallinnon kehityksessä, yhteisten kehitysindikaattorien  ja on-

nistumisen kriteerien avulla. Hankkeisiin osallistuvat jäsenet arvioivat itse, mitkä hankkeet 

eivät tarjoa haluttuja tuloksia ja niitä ei tulisi jatkaa relevanssin, tehokkuuden ja uskottavuu-

den takaamiseksi. Jäsenvaltioiden tulee tiedostaa intressit hankkeiden kokoamiseen ja yhdis-

tämiseen tehokkuuden takaamiseksi, resurssien säästämiseksi, synergioiden lisäämiseksi ja 

päällekkäisyyksien estämiseksi. (ibid.: Appendix 1, 13) 

PRY:n aikajanan parantamiseksi tarvitaan poliittista tahtoa ja neuvostoa vuosittaisena strate-

gisen suunnan näyttäjän. Jäsenvaltiot muodostavat PRY:n aikajanaa seuraavasti: ansalliset 

suunnitelmat arvioidaan ja päivitetään tarvittaessa vuosittain, jonka avulla arvioidaan jäsen-
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valtioiden kansallinen edistyminen. PRY-sihteeristö voi arvioida ja tarjota ehdotuksia suun-

nitelmiin, vähentäen jäsenvaltioiden hallinnollista taakkaa, mutta varmistaen tiedonkulun su-

juvuuden esimerkiksi yhteisen digitaalisen alustan avulla. Joka toinen vuosi jäsenvaltioiden 

tulisi tuottaa korkean tason poliittinen lausunto, jossa jäsenvaltiot kuvaavat saavutuksiaan, 

kansalliset prioriteettinsa ja panostuksensa poliittisen tahtotilan takaamiseksi. (ibid.: Appen-

dix 1, 14)  

 

5.4. Suomen puolustuspolitiinen selonteko 2021 

 

Viimeisin Suomen puolustuspoliittinen selonteko annettiin vuonna 2021. Valtioneuvoston 

puolustuspoliittinen selonteko määrittelee Suomen puolustuspoliittiset linjaukset ja tavoit-

teet. Selonteossa todetaan, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan päämääränä on vah-

vistaa Suomen ”kansainvälistä asemaa, turvallisuutta, hyvinvointia ja yhteiskunnan toimi-

vuutta”. Kansallisten toimien ja kansainvälisen yhteistyön tavoite on ehkäistä aseellisia kon-

flikteja ja Suomen turvallisuutta ja toimintakykyä vaarantavien tilanteiden syntyä. Suomi ei 

ole ulkopuolinen toimija, vaan EU-jäsenenä se on laajemmin osa Euroopan turvallisuutta. 

Suomi on kuitenkin sotilasliittoutumaton valtio, joten sen on tärkeää ylläpitää vahvaa ja us-

kottavaa puolustuskykyä ja osallistua sitä vahvistavaan kansainväliseen ulko-, turvallisuus- 

ja puolustuspoliittiseen yhteistyöhön. (Valtioneuvosto, 2021: 8) 

Suomen ja Euroopan tilanne on epävakaa ja vaikeasti ennakoitavissa: kansainvälistä sääntö-

pohjaista järjestelmää, kansainvälistä oikeutta ja yhteisesti sovittuja toimintatapoja on ky-

seenalaistettu. Tilanteeseen vaikuttaa Venäjän, Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kilpailu-

asetelma, jännitteiden lisääntyminen ja Covid-19-pandemian vaikutukset. Suurvaltakilpailu, 

asevalvonnan sopimusrikkomukset ja niistä irtautumiset heikentävät kansainvälistä järjestel-

mää ja vaikeuttavat ennakointia. (ibid.: 13) Konfliktien rajapinta on hämärtynyt ja ennakko-

varoitusaika on lyhentynyt, joka vaatii päätöksenteon, toimeenpanon, tilannekuvan, valmiu-

den ja ennakkovaroituskyvyn kehittämistä. Perinteisen asevoiman rooli säilyy keskeisenä, 

mutta myös kyber- ja informaatiotoimintaympäristön ja avaruuden merkitys turvallisuudessa 

on lisääntynyt. Vahingollinen vaikuttaminen on monimuotoistunut, kehittyvä teknologia ja 

digitalisaatio mahdollistavat uusia toimintakeinoja, joilla voidaan vaarantaa yhteiskunnan 
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elintärkeitä toimintoja ja uhata kriittistä infrastruktuuria. Uusia teknologioita on myös hyö-

dynnettävä sotilaallisesti, tukemalla päätöksentekoa tarkemmalla ja nopeammin käyttöön 

saatavalla tiedolla. Selonteossa todetaan, että Puolustusvoimat seuraavat toimintaperiaattei-

den ja teknologian kehitystä ja ne huomioidaan puolustusjärjestelmien kehityksessä. (ibid.: 

16)  

Venäjä pyrkii vahvistamaan asemaansa, heikentämään läntisten toimijoiden yhtenäisyyttä ja 

ylläpitämään etupiirijoukkoihin perustuvaa rakennetta Euroopassa (ibid.: 14). Venäjä ylläpi-

tää mittavaa sodankäynninkykyä ja se on lisännyt teknologisesti kehittyneempiä asejärjestel-

miä ja suorituskykyä Suomen lähialueilla. Sen toimintaperiaatteita on modernisoitu ja kehi-

tetty, mikä on mahdollistanut nopean päätöksenteon ja valmiustason, mahdollistaen Venäjän 

yllätykselliset operaatiot. (ibid.: 14) Venäjä jatkaa myös aloittamaansa konfliktia Itä-Ukrai-

nan alueella ja sen sotilaallinen toiminta Georgiassa ja Syyriassa osoittavat sotilaallisen voi-

mankäytön kynnyksen madaltuneen. Venäjä tekee myös säännöllistä sotaharjoittelua sen 

oman alueen ulkopuolella ja sen vaikutusalue on laajentunut, lisäten jännitteitä ja kasvattaen 

ydinasepelotetta ja -retoriikkaa. (ibid.: 15) Yhdysvallat haluaa puolestaan säilyttää asemansa 

johtavana suurvaltana, ja sen sitoutuminen Euroopan puolustukseen ja suhteiden toimivuu-

della on suuri merkitys Euroopan turvallisuudelle (ibid.: 14). Yhdysvallat kuitenkin odottaa 

Euroopalta suurempaa panostusta. Yhdysvaltojen läsnäolo ja harjoitustoiminta ja Naton inf-

rastruktuurin kehitys on lisääntynyt etenkin Itä-Eurooppalaisessa Nato-jäsenmaissa, kuten 

Baltian maissa ja Puolassa sekä Itämerellä, jolla on ollut suuri vaikutus Euroopan turvalli-

suuteen. Iso-Britannia, Ranska ja Saksa ovat myös merkittäviä toimijoita, joilla on suuri vai-

kutus Euroopan turvallisuuteen. Vahva ja yhtenäinen Nato on Suomen ja Euroopan intressien 

mukainen ja sillä on keskeinen merkitys niiden turvallisuudessa. (ibid.: 15) 

Sotilaallinen toiminta strategisilla alueilla, kuten Arktisella alueella, Mustanmeren alueella, 

Välimeren alueella ja Itä-meren alueella voivat lisääntyä ja levitä nopeasti (ibid.: 13). Suo-

men strateginen sijainnin vuoksi Euroopan laajuinen konflikti vaikuttaisi myös pohjoiseu-

rooppalaiseen sotilasstrategiseen kokonaisuuteen, joten Suomen lähialueiden merkitys on 

kasvussa (ibid.: 14). Toimintaympäristön muutos haastaa laajemmin yhteiskunnan kriisin-

sietokykyä, sotilaallista puolustustautumista ja kokonaisturvallisuutta (ibid.: 16). 
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Suomen puolustuskykyä ylläpidetään siten, että se voi vastata ympäristönsä muutoksiin ja 

olennainen osa tehokasta puolustusta on korkea maanpuolustustahto ja kansallinen yhtenäi-

syys (ibid.: 18). Valmiuden määrärahoilla on kehitetty harjoitustoiminnan lisäämistä, val-

miusrakentamista, puolustusmateriaalien käytettävyyden parantamista, johtamiskykyä ja 

valmiuden säätelyä (ibid.: 19). Kansainvälisen puolustusyhteistyö tukee puolustuskyvyn yl-

läpitämistä ja sen merkitys Suomelle on kasvanut, puolustuspoliittista dialogia ja puolustus-

yhteistyötä on siis lisätty (ibid.: 19-20). Puolustuksen ylläpito edellyttää yhteistyötä yhteis-

kunnan eri osapuolien kesken: on varauduttava laaja-alaiseen vaikuttamiseen ja hallinnon 

alojen ennakointia, varautumista ja laajaa yhteistyötä yksityisen sektorin, järjestöjen ja kan-

sainvälisten kumppaneiden kanssa on lisättävä. Kyberturvallisuutta ja sen toimintaedellytyk-

siä kehitetään erikseen kyberturvallisuusstrategiassa. (ibid.: 25) Puolustuskyvyn ylläpito ja 

kehitys voidaan varmistaa sisällyttämällä puolustukseen kohdennettavat resurssit vaalikau-

den ylittävään rahoituskehykseen ja tekemällä Puolustusvoimien toimintamenoihin, materi-

aalihankintoihin, sotilaallisen kriisinhallinnan kalustoon ja hallintomenoihin kustannustaso-

tarkastuksia. (ibid.: 52) 

EU:n puolustusyhteistyö on tiivistynyt ja se keskittyy oman alueensa ulkopuoliseen kriisin-

hallintaan, koulutusoperaatioihin, jäsenvaltioiden suorituskykyihin, Euroopan puolustusteol-

lisen ja -teknologisen pohjan kehitykseen ja kansainväliseen turvallisuuteen (ibid.: 15). 

PRY:n toimeenpanon myötä jäsenvaltiot ovat sitoutuneet kehittämään omaa kansallista puo-

lustustaan syvemmässä yhteistyössä (ibid.: 16). Suomi tukee PRY:n kehittämistä, toimeen-

panee sen puitteissa tehdyt sitoumukset ja osallistuu sen hankkeisiin. Suomi hyödyntää myös 

EDF:n mahdollisuuksia kansallisessa suorituskyvyn ja puolustusteollisen ja -teknologisen 

pohjan kehittämisessä. EU:n puolustusaloitteet ja uudet työkalut huomioidaan puolustusvoi-

mien suunnittelussa, niin, että Suomi kykenee vaikuttamaan ja hyödyntämään niiden kehi-

tystä. (ibid.: 40) EU:n turvallisuus- ja puolustusyhteistyön syventyminen vahvistaa sen ase-

maa itsenäisenä turvallisuusyhteisönä ja luo työkaluja jäsenvaltioiden kansallisen puolustus-

kyvyn kehitykselle. Suomen edunmukaista on omia intressejään puolustamaan kykenevä EU. 

(ibid.: 39) EU:lla on tärkeä rooli eurooppalaisen puolustusyhteistyön mahdollistaja ja laajana 

turvallisuustoimijana, mutta suurin osa jäsenvaltioista kuitenkin tukeutuu puolustuksessaan 

edelleen Natoon (ibid.: 16). 
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Yhteisen eurooppalaisen strategisen kulttuurin kehittäminen on tärkeää yhteistyön vahvista-

miselle. EU tarkentaa turvallisuus- ja puolustusyhteistyön tavoitetasoa Strategisella kompas-

silla, johon Suomi osallistuu aktiivisesti. EU uskoo, että se voi olla globaalisti uskottava toi-

mija, joka kykenee edistämään ja puolustamaan arvojaan ja etujaan ja toteuttamaan vaativia 

kriisinhallintaoperaatioita itsenäisesti. Puolustuksen suorituskykyjen kehittämisessä on huo-

mioitava toimintaympäristön muutoksen ja teknologisen kehityksen vaikutukset ja mahdol-

lisuudet. EU:n yhteistyö on tärkeä sotilaallisen huoltovarmuuden ja yhteiskunnan kokonais-

valtaisen kriisinsietokyvyn kehittämisessä sekä puolustusteollisen ja -teknologisen pohjan 

vahvistamisessa. EU:n ja Naton yhteistyön tiivistäminen tuo lisäarvoa toimintaympäristön 

haasteisiin vastaamiseen ja Helsingissä sijaitseva Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaa-

miskeskus on tärkeä yhteistyöelin, joka tukee sekä EU:ta, Natoa ja niiden jäsenvaltioita. 

(ibid.: 40) 

Kansainvälistä puolustusyhteistyötä tehdään Suomen omista lähtökohdista ja yhteisten in-

tressien pohjalta. Yhteistyössä tarvittavaa luottamusta rakennetaan vakaalla ja pitkäjäntei-

sellä toiminnalla. Suomelle on tärkeää säilyttää päätöksentekovapaus mahdollisimman laa-

jana kaikissa turvallisuustilanteissa. Yhteistyöllä voidaan kuitenkin lisätä tilannetietoisuutta, 

Suomi voi viestiä oman toimintansa perusteita ja lisätä ennakoitavuutta ja valmiutta. (ibid.: 

26) Painopiste on puolustusyhteistyöverkoston ylläpidossa ja yhteistyön sisällön kehittämi-

sessä ja yhteistoimintakykyjen kehittäminen Suomen kannalta oleellisten kumppaneiden 

kanssa. Yhteistyön uskotaan vahvistavan turvallisuutta ja edellytyksiä koordinoinnille ja yh-

teensovittamiselle. Suomi jatkaa puolustusyhteistyön vahvistamista, ylläpidon ja sisällöllisen 

merkittävyyden kehittämistä ja niiden edellyttämiä resurssien ylläpitoa. (ibid.: 39) Kansain-

välisessä harjoitustoiminnassa painotetaan harjoituksia, jotka auttavat kehittämään Suomen 

puolustusvoimien lakisääteisesti edellyttämiä suorituskykyjä, toimintakykyä ja valmiutta. 

(ibid.: 45) Materiaalisella yhteistyöllä ja tutkimuksella ja kehityksellä luodaan edellytyksiä 

kustannustehokkaalle suorituskyvyn kehittämiselle, ylläpidolle ja sotilaalliselle huoltovar-

muudelle. Ne tukevat myös kotimaisen puolustusteollisuuden kansainvälistymistä ja verkos-

toitumista ja luo pohjaa suunnittelulle, päätöksenteolle ja avun antamiselle ja saannille. (ibid.: 

27)   
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6. ANALYYSI 

 

Aineiston pohjalta pyritään vastaamaan Bacchin metodin kysymyksiin ja vastausten pohjalta 

arvioimaan, kuinka PRY on onnistunut policyna, miten se edustaa kuvaa Euroopan ja EU:n 

turvallisuudesta ja turvallisuusyhteisönä ja miten se on vaikuttanut Suomen puolustuspoli-

tiikkaan, ja voidaanko puolestaan huomata, että Suomi on kyennyt vaikuttamaan EU-puheen-

johtajakaudellaan PRY:n arviointiin. Analyysissä huomioidaan sekä PRY:n historiallinen 

että institutionaalinen kehitys. Aineisto on saatavilla digitaalisessa muodossa, ja sitä on lä-

hestytty kokonaisvaltaisesti. Ensimmäisenä aineistoa on lähestytty tunnistamalla PRY-poli-

cyn keskeiset sitoumukset ja tavoitteet ja Strategisessa arvioinnissa on tunnistettu niitä kos-

kevat kehityskohdat ja tarkennetut tavoitteet sitoumusten saavuttamiseen. Suomen policy-

dokumenteissa on pyritty tunnistamaan Suomen esiin tuomat intressit, ja mitä se on nostanut 

esiin EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kontekstissa. Ongelmien representaa-

tioiden tulkinnassa perehdytään aineiston dokumenttien ja historiallisen taustan esiin tuomiin 

uhkakuviin ja perusteluihin, miksi PRY on päätetty toimeenpanna. Aineistossa on keskitytty 

tilannekuviin ja turvallisuusympäristön kuvaamiseen. Aineiston osiot, joissa näitä on ku-

vattu, korostettiin ja tiivistettiin aineistolukuun. Tavoitteet, intressit ja uhkakuvat antavat 

pohjan, josta voidaan Bacchin metodin mukaan tulkita ongelman representaatiot. Niiden 

taustalla ovat syyt policyn luomiseen ja siihen, miksi se on päätetty toimeenpanna EU:n yk-

silöllisen jäsenvaltion tasolla.  

Bacchi painottaa metodologiansa käytössä, että policya tutkiva henkilö vaikuttaa itsekin on-

gelman representaatioon. Tutkivan henkilön on siis tunnistettava omat arvonsa, uskonsa, en-

nakkoluulonsa ja oppimansa asiat. Tässä vaiheessa käyn läpi siis oman reflektointini. Tie-

dostan olevani EU-myönteinen ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ja PRY:n kan-

nattaja. Uskon yhteisen politiikan olevan hyödyllinen EU:lle, jahka se on saatu toimimaan 

tarkoituksiensa mukaisesti. En voi kuitenkaan antaa oman myönteisen näkemykseni vaikut-

taa analyysin tekemiseen, vaan seuraan Bacchin määrittämiä askelia analyysin tekemisessä.  

Ensimmäisenä käsitellään Bacchin kysymykset, joihin vastaaminen ei tapahdu kuitenkaan 

kronologisessa järjestyksessä, vaan niihin vastataan ikään kuin samanaikaisesti, sillä useat 
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kysymykset tukevat toisiaan ja samaa aineistoa voidaan tulkita monen eri kysymyksen kan-

nalta. Vastaukset on kuitenkin kirjattu kronologisessa järjestyksessä selkeyden vuoksi. En-

simmäisenä analysoidaan, mitä ongelmaa PRY ja Suomen puolustusselonteko edustavat. 

Seuraavaksi pyritään tunnistamaan keskeiset ongelmat, joilla EU on pyrkinyt legitimoimaan 

ja rationalisoimaan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan integraatioon tarkoitusta ja 

miten Suomi on legitimoinut päätöstä kasvattaa puolustusyhteistyötä, senkin uhalla, että se 

tulee mahdollisesti vaikuttamaan suvereeniin päätöksentekoon ja luo keskinäisriippuvai-

suutta muista osallistuvista jäsenvaltioista. Ongelman representaation taustalla vallitsevien 

edellytysten ja olettamusten tunnistaminen auttaa ymmärtämään, miten yhteisen politiikan 

kehittämien on edennyt. Mitä arvoja on nostettu esiin ja miten EU ja sen jäsenvaltiot näkevät 

maailman? Näillä kuvilla voidaan pyrkiä hahmottamaan arvomaailmaa ja intressejä ja yleistä 

maailmankuvaa, jonka kautta yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittäminen on 

nähty olennaisena.  

PRY:n historiallisen kehityksen ja yhteisen turvallisuus- puolustuspolitiikan integroitumisen 

taustat valottavat, minkälainen prosessi policyn syntymisen taustalla on ollut. Ketkä ovat ol-

leet avaintekijöitä ja miten PRY on saanut nykyisen muotonsa? Sen kehitystä on analysoitava 

sitä edeltäneiden turvallisuusyhteistyön variaatioiden kautta, ja on pohdittava, miksi sitä 

edeltäneet policyt eivät toimineet. PRY:n puitteissa ja Suomen puolustuspolitiikassa on nos-

tettu esiin useita uhkakuvia ja kehitysalueita, mutta vääjäämättä joitakin ongelmia ei niiden 

puitteissa käsitellä ääneen. Miksi tietyistä asioista vaietaan tai ei haluta käsitellä? Jättävätkö 

PRY ja Suomi mahdollisesti jotain olennaista sanomatta, joka voisi vaikuttaa niiden puolus-

tusyhteistyön tehokkuuteen ja toimivuuteen? On myös tärkeä analysoida, miksi jotain asioita, 

uhkia tai kehityskohtia ei olla haluttu tuoda esiin PRY:n ja Suomen puolustuspolitiikan kon-

tekstissa. 

Seuraavaksi on mietittävä PRY:n ja Suomen puolustuspolitiikan laajempia vaikutteita. Miten 

niiden kontekstissa käytävä diskurssi vaikuttaa niihin ja ulkoisiin toimijoihin? Diskurssilla 

luodaan subjektifikaatiota, josta voi seurata tarkoituksetonta vastakkainasettelua ja uusia on-

gelmia. Sen lisäksi on tutkittava, mitä konkreettisia seuraamuksia ja vaikutuksia turvallisuus-

yhteisön luomisella on ollut. Viimeisenä on analysoitava missä ja milloin ongelma represen-

taatio on tuotettu, hajotettu ja puolustettu ja kuinka sitä on voitu tai voidaan kyseenalaistaa, 
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keskeyttää tai korvata? Tarkoituksena on siis hahmottaa, kuinka tämä prosessi on toteutunut 

EU:ssa ja miten Suomi on implementoinut PRY:n sitoumukset omaan puolustuspolitiik-

kaansa. Mitä syvällisempiä ongelmia on nostettu esiin Strategisessa arviossa ja kuinka Suo-

men intressit ja tavoitteet on tuotu esiin sen EU-puheenjohtajakauden ohjelmassa? 

Analyysissa pyritään vastaamaan edellä esitettyihin kysymyksiin. Tavoitteena on tunnistaa 

PRY:lle keskeiset ongelman representaatiot, jotka ovat mahdollistaneet sen luomisen ja toi-

meenpanon. Samalla on pyritty löytämään teoreettisessa viitekehyksessä käsiteltyjen teo-

riasuuntausten ilmiöitä, ja onko PRY:n toimeenpanossa ja arvioinnissa ja Suomen EU-pu-

heenjohtajakauden ohjelman ja vuoden 2021 puolustusselonteossa todetuissa intresseissä ja 

onko tavoitteissa havaittavissa selkeitä yhteyksiä ja mahdollista vaikutusta suuntaan tai toi-

seen.  

 

6.1. Mitä ongelmaa tietty policy tai policy-ehdotus representoi? 

 

PRY edustaa useampaa ongelmaa EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan yti-

messä. PRY on luotu vastaamaan Euroopan muuttuvaa turvallisuusympäristöä. Turvallisuus-

ympäristön muutos esiintyy monta kertaa niin neuvoston, osallistuvien jäsenvaltioiden kuin 

Suomenkin dokumenteissa. Muuttuva turvallisuusympäristö johtuu useista tekijöistä. Uusien 

teknologioiden kehittyminen on luonut uusia keinoja vaikuttaa turvallisuuteen, johon EU:n 

on kyettävä vastaamaan. Teknologian kehityksen myötä kyber- ja hybridivaikuttamisen mah-

dollisuudet ovat lisääntyneet. Näillä voidaan vaikuttaa EU:n ja sen jäsenvaltioiden kriittiseen 

infrastruktuuriin, joka puolestaan voi heikentää niiden kykyä suorittaa niiden yhteiskunnal-

lisia tehtäviä. Etenkin Suomen puheenjohtajaohjelmassa ja Puolustusselonteossa painotetaan 

yhteiskunnan kestävyyttä tallaisten uhkien varalta. Myös EU:n ja jäsenvaltioiden omaa tek-

nologista ja teollista pohjaa on kehitettävä, jotta se voisi vastata uudenlaisiin uhkakuviin.  

Seuraava ongelma, jota tuodaan useasti esiin, on rajojen hämärtyminen. Konfliktit eivät ra-

joitu enää alueellisesti, vaan ne voivat levitä nopeasti ja vaikuttaa laaja-alaisesti. EU:n on siis 

kyettävä toimimaan turvallisuustoimijana myös sen omien rajojen ulkopuolella. Toimijoiden 

määrä ja monimuotoisuus on kasvanut, eli voidaan tulkita, että uhkatekijöitä ei voida enää 
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rajoittaa tiettyjen toimijoiden aiheuttamiksi, vaan on huomioitava, että konflikteihin ja mui-

hin turvallisuusuhkiin vastatessa on keskityttävä useaan eri toimijaan. Uhat eivät myöskään 

ole enää pelkkiä perinteisiä aseellisia konflikteja, vaan myös rajat ylittävä rikollisuus ja ter-

rorismi ovat luokiteltu uhkakuviksi. On tärkeää myös huomioida, että kaikilla uhilla ei ole 

kasvoja ja tai tiettyä toimijaa niiden takana. Ilmastonmuutos on useasti mainittu uhkana, 

jonka vaikutuksiin myös turvallisuus- ja puolustuspolitiikan on vastattava. Uhkakuvien ke-

hyksessä voidaan huomata, että globaalit ja laaja-alaiset ilmiöt ovat olleet suuri vaikuttaja 

PRY:n luomisessa, jotta EU ja sen jäsenvaltiot voisivat vastata heitä ja heidän lähialueitaan 

uhkaaviin tekijöihin.  

Kolmas turvallisuusympäristön muutos on huomioitavissa muuttuneissa valtasuhdedynamii-

koissa. Sekä EU-dokumentit että Suomen dokumentit huomioivat suurvaltakilpailun lisään-

tyneen viime vuosien aikana. Suomi painottaa etenkin Venäjän toiminnan keskeisyyttä tur-

vallisuuteen vaikuttava tekijänä, siinä missä EU-dokumenteissa toimijoita ei nimetä niin sel-

keästi. Suurvaltojen toiminnalla on kuitenkin ollut vaikutus myös Eurooppaan, ja EU:n on 

otettava asemansa yhtenä näistä toimijoista. Historiallisesta taustasta on huomioitava, että 

EU on maailman toisiksi suurin puolustuskuluttaja, kun sen jäsenvaltioiden puolustusmäärä-

rahat lasketaan yhteen, mutta tämä rahoitus ei ole ollut kustannustehokasta.  

Muuttuneen turvallisuusympäristön ja uusien laaja-alaisten uhkakuvien lisäksi on huomioi-

tava, että etenkin EU-dokumenteissa ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehityk-

sessä tuodaan useasti esiin EU:n ja sen jäsenvaltioiden puolustusvoimien heikkoudet. Eten-

kin puolustusrahoitus on nostettu esiin keskeisenä ongelmana, jota on tarve tehostaa. Vaikka 

jäsenvaltiot ylläpitävät kansallista puolustusrahoitusta kiitettävästi, on huomattu, että pääl-

lekkäisyydet heikentävät käytetyn rahan arvoa. Yhtenäistämällä rahoitusta voitaisiin saavut-

taa kokonaisvaltaisesti tehokkaampi puolustuskoneisto, joka toimisi myös yhtenäisesti. Ra-

hoituksen lisäksi myös puolustusmateriaalien kehittäminen ja eurooppalaisen puolustusteol-

lisuuden parantaminen ovat olennaisia kehityskohteita, joihin viitataan usein. Aineistosta on 

huomattavissa, että EU:n, sen jäsenvaltioiden ja Suomen tavoitteissa on eurooppalaisen ja 

kotimaisen puolustusteollisuuden kehittäminen ja sen kilpailukyvyn lisääminen. 
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Näiden ongelmien taustalla on kuitenkin suurempi ongelma, joka on luonut aineiston ja his-

toriallisen taustoituksen perusteella tarpeen EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitii-

kan vahvistamiselle. Tämä on tarve EU:n kyvylle toimia uskottavana, autonomisen turvalli-

suustoimijana niin sisäisesti kuin sen rajojen ulkopuolella. Autonomia ja itsenäisyys nouse-

vat useasti esiin dokumenteissa ja niiden tärkeyttä uskottavan turvallisuusyhteisön luomi-

sessa painotetaan paljon. EU ja sen jäsenvaltiot ovat siis riippuvaisia ulkoisista toimijoista, 

etenkin Yhdysvallat ja Nato nousevat esiin useasti. Siinä missä yhteistyön ylläpitoa ja syven-

tämistä näiden toimijoiden kanssa halutaan edistää, on silti huomioitavissa, että EU ja sen 

jäsenvaltiot eivät voi luottaa niiden auttavan niitä joka tilanteessa. Siksi on kehitettävä oma 

pohja yhteiselle, toimivalle ja tehokkaalle turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle, jotta muuttu-

neeseen turvallisuusympäristöön voitaisiin vastata itsenäisesti ja eurooppalaisten arvojen 

mukaisesti.  

Taulukko 6.1. Mitä ongelmaa tietty policy tai policy-ehdotus representoi? 

(a) Euroopan muuttuva turvallisuusympäristö, teknologian murros ja sen myötä ke-

hittyneet uudet vaikuttamisen muodot; 

(b) Monimuotoistuneet turvallisuusuhat, toimijoiden moninaisuus, hämärtyneet rajat 

ja globaalit uhat; 

(c) Valtioiden välisten suhteiden muutos ja suurvaltakilpailun lisääntyminen, 

(d) Jäsenvaltioiden ja siten EU:n puolustusrahoituksen kustannustehottomuus ja 

puolustustutkimuksen ja -teknologian puutteet; 

(e) Autonomisen ja uskottavan turvallisuustoimijan tarve EU:lle. 

 

6.2. Mitkä edellytykset ja olettamukset alustavat ongelman representaatiota? 

 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehityksessä yksi asia huomioidaan jatkuvasti. 

Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan integraatio ei saa vaikuttaa jäsenvaltioiden kansalliseen 

suvereniteettiin. Tämä huomioidaan niin neuvoston, osallistuvien jäsenvaltioiden kuin Suo-

menkin kirjoittamissa dokumenteissa. Keskeinen olettamus ongelman representaation taus-
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talla on, että jäsenvaltiot päättävät puolustuksestaan itsenäisesti, mutta niiltä löytyy poliitti-

nen tahto yhtenäisempään toimintaan, jonka avulla turvallisuus- ja puolustuspolitiikan eri 

toimialoja voidaan yhtenäistää ja yhtenäistä ja yksittäistä toimintaa tehostaa.  

Bacchin metodia seuraten yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan taustalta voidaan löy-

tää yhteisen toiminnan ja itsenäisen toiminnan binaarinen diskurssi. On kuitenkin huomioi-

tava, että näiden kahden välillä ei esiinny täysin selkeää hierarkiaa, vaan molempia painote-

taan yhtä tärkeänä. Tästä seuraa olettamus, että jäsenvaltioiden tulisi olla halukkaita yhteis-

työhön ja niiden tulisi nähdä sen hyöty niiden kansalliselle toiminnalle. Suomen puolustus-

selonteosta näkyy selkeästi, että yhteistyön ja etenkin eurooppalaisen yhteistyön merkitys 

nähdään positiivisena Suomen puolustuspolitiikassa ja sen kyvyssä suorittaa lakisääteiset 

tehtävänsä. Suomi kuitenkin painottaa kansallisen päätöksenteon ensisijaisuutta, ja että kai-

ken toiminnan tulee tapahtua kansallisen hallinnon päätöksen kautta.  

Toinen olettamus yhteisen politiikan tarpeen taustalla on globalisaation aiheuttama turvalli-

suusuhkien laaja-alainen vaikutus. Aineistosta ei ilmene akuuttia uhkaa EU:ta tai sen jäsen-

valtioita kohtaan, mutta uhkan mahdollisuutta pidetään todennäköisenä. Aineistosta ilmenee 

myös olettamus, että yksittäiset jäsenvaltiot eivät voi toimia irrallisina toimijoina vaan ne 

ovat tiivisti toisiinsa kietoutuneita. Yhtistyö on periaatteessa välttämätöntä. Jos yhtä EU-jä-

senvaltiota tai EU:n lähialuetta uhkaa konflikti, vaikuttaa se väistämättä koko Eurooppaan. 

Yhteisen toiminnan taustalla on siis olettamus myös keskinäisriippuvuudesta.  

Kolmas tunnistettava olettamus on, että eurooppalaiset arvot ovat suojeltavia. Teksteistä il-

menee, että EU:n ja Euroopan edustamia arvoja tulisi suojella ja edistää EU:n rajojen ulko-

puolella. Tästä voidaan päätellä, että EU ja sen jäsenvaltiot uskovat eurooppalaisten arvojen 

edistävän rauhaa ja vakautta ja niiden leviämisen avulla voidaan ylläpitää sääntöpohjaista, 

oikeusvaltioperiaatteista maailmanjärjestelmää. Tästä seuraa jatko-olettamus, että maail-

massa on toimijoita, jotka pyrkivät kyseenalaistamaan tätä järjestelmää. Siinä missä EU:n 

dokumentit eivät jälleen nimeä yksittäisiä toimijoita, Suomen puolustuspoliittisessa selonte-

ossa kirjoitetaan pitkästi Venäjän vaikutuksesta, vaikka missään vaiheessa Venäjää ei kutsuta 

suoraan uhkaksi. Sen toiminnalla kuitenkin tunnistetaan olevan vaikutuksia globaaliin järjes-

telmään.  
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Neljäs olettamus on, että EU:n ulkopuolisiin toimijoihin ei voida täysimääräisesti luottaa. 

Etenkin Yhdysvaltojen suhteen on huomattavissa varovaisuutta niin Suomen dokumenteissa 

kuin PRY:n luomisprosessin vaiheissa. Yhdysvallat ajavat pääsääntöisesti omia intressejään, 

ja se vaatii Euroopalta suurempaa panosta sen oman turvallisuuden tuottajana. Koska ulkoi-

seen toimijan tukeen ei voida enää täysin luottaa, on luotu tarve oman toiminnan kehittämi-

selle. Huomionarvoista on myös suhtautuminen Natoon. 21 EU-jäsenvaltiota on myös Nato-

maita, mikä herättää kysymyksen, miksi Eurooppa ei voisi tukeutua Natoon pääsääntöisenä 

turvallisuuden tuottajana. Miksi rinnalle on luotava EU:n oma turvallisuusyhteisö, joka on 

auttamatta päällekkäinen olemassa olevan, jo vahvasti institutionalisoituneen yhteisön 

kanssa?  Mahdollinen selitys tälle on, että EU-jäsenvaltiot eivät luota kaikkien Nato-maiden 

edustavan samoja arvoja kuin ne ja Naton ei nähdä olevan ehkä täysin sopiva organisaatio 

Euroopan puolustukselle yksinään.  

Taulukko 6.2. Mitkä edellytykset ja olettamukset alustavat ongelman representaatiota? 

(a) Kansallisen suvereniteetin koskemattomuus; 

(b) Turvallisuusuhkien laaja-alainen vaikutus, Euroopan lähialueen konfliktit vaikut-

tavat sen jäsenvaltioihin ja yksittäisen jäsenvaltion turvallisuus on kaikkien jäsen-

valtioiden intresseissä; 

(c) Eurooppalaiset arvot ja Euroopan intressien suojeleminen on keskeinen tavoite 

EU:lle ja sen jäsenvaltioille; 

(d) EU:n on kyettävä toimimaan itsenäisesti, sillä sen ulkopuolisien toimijoiden tur-

vallisuus- ja puolustuspoliittiseen tukeen ei voida täysimääräisesti luottaa. 

 

6.3. Miten ongelman representaatio on kehittynyt? 

 

EU:n yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehitys on ollut pitkä inkrementaalinen 

prosessi. Alkuvaiheiden vaikeuksin jälkeen muuttunut turvallisuusympäristö ja sen myötä 

kasvanut tarve tiiviimmälle yhteistyölle ja vahvemmalle kansainväliselle toimijalle lopulta 

loivat tilanteen, jossa yhteistyö implementointi oli mahdollista. PRY on mahdollisesti tähän 

asti kunnianhimoisin yhteistyön instituutio, joka pyrkii tarjoamaan kattavat instrumentit yh-

teisten tavoitteiden saavuttamiseen. Kuinka hyvin PRY on sitten onnistunut tarkoituksissaan? 
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On selvää, että jäsenvaltioiden ja EU:n dialogi turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta on avau-

tunut ja viimeisen vuosikymmenen aikana on saavutettu merkittävää edistystä integraatiossa. 

EU:n alkutaipaleella oli selvää, että turvallisuus- ja puolustuspoliittinen integraatio ei ollut 

realistinen. Yhteistä politiikkaa yritettiin luoda useasti, mutta pelko EU-byrokratian laajene-

misestä ehkäisi tätä kehitystä pitkään. Jäsenvaltiot eivät uskaltaneet luopua suvereniteetistaan 

sen suhteen, että olisivat antaneet EU-instituutioille mandaatin tehdä puolustuspoliittisia pää-

töksiä niiden puolesta. Tästä johtuen monet yritykset integraatiossa osoittautuivat tehotto-

miksi ja huomattiin suurempi tarve jatkuvuudelle, jonka takia yhteinen turvallisuus- ja puo-

lustuspolitiikka ja PRY syntyivät.  

Mielenkiintoinen huomio on myös Ison-Britannian rooli EU:n yhteisen turvallisuus- ja puo-

lustuspolitiikan kehittymisessä. Iso-Britannialla on suuri rooli integraation edistämisessä 

1990-luvulla, Saint-Malon sopimuksessa, mutta Ison-Britannian poliittisen johdon vaihtu-

essa konservatiivisempaan ja EU-kriittisempään hallintoon, otti Iso-Britannia jarruttajan roo-

lin integraatiossa. Brexitin myötä Ranska ja Saksa – kaksi keskeistä yhteisen turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikan ajajaa – näkivät tämän tilaisuudeksi toimeenpanna PRY. 

Jäsenvaltioiden rooli on huomioitu erityisesti PRY:ssä ja Strategisessa kompassissa. Jäsen-

valtioiden näkemykset ja niiden hallitsema informaatio vaikuttavat pitkälti siihen, miten yh-

teisestä turvallisuuspolitiikkaa luodaan. On kuitenkin huomioitava, että jäsenvaltioiden nä-

kemykset ovat osiltaan johtaneet keskinäisiin ristiriitoihin, kuten kolmansien osapuolien 

kanssa tehtävän yhteistyön muodon suhteen on tapahtunut. Kolmansien maiden osallistumi-

nen onkin ollut yksi keskeisiä kysymyksiä PRY:n kehityksessä, josta jäsenvaltiot eivät ole 

päässeet yhteisymmärrykseen. Tässä on huomioitava jäsenvaltioiden erilaiset geopoliittiset 

asemat ja näkemykset EU:n yhteisestä turvallisuudesta.  Erilaiset näkemykset ja yksimieli-

syysperiaate ovat osiltaan myös vaikuttaneet siihen, että PRY:n tavoitteet on muotoiltu suh-

teellisen avoimiksi ja monitulkintaisiksi. Strategisella kompassilla on kuitenkin pyritty kor-

jaamaan tilannetta ja asettamaan konkreettisimpia merkkipaaluja.  

Kun tarkastellaan Nokkalan tutkimusta Suomen sotilaspoliittisesta retoriikasta, on selvää, 

että Suomella on ollut pitkään sotilasliittoutumaton linja – linja, jota se on painottanut myös 

vuoden 2021 puolustusselonteossaan. Suomi on kuitenkin osoittanut tukensa PRY:lle ja 
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osoittaa olevansa aktiivisesti mukana sen kehittämisessä ja toimeenpanossa. Suomelle itse-

näinen puolustuskyky on kuitenkin edelleen keskeinen asia. Suomen kohdalla voidaan siis 

huomioida, että puolustusyhteistyön merkitys näyttää kasvaneen vuosien varrella ja yhteis-

työllä nähdään olevan positiivinen vaikutus Suomen puolustuskykyyn.  

On huomioitava myös, että Suomen liittyessä EU:hun maailmankuva oli erilainen. Neuvos-

toliiton kaatumisen jälkeen suurvaltakilpailulla ei nähty olevan niin suurta asemaa globaalin 

järjestelmän määrittäjänä ja vahvalle yhtenäiselle puolustukselle ei ehkä nähty olevan niin 

suurta tarvetta. On myös huomioitava, että Suomi on painottanut hybridi- ja kyberuhkien 

vaikutuksia vahvasti omissa dokumenteissaan. Tästä voidaan tulkita, että muuttuneet uhat 

ovat vaikuttaneet myös sen haluun olla osa suurempaa turvallisuusyhteisöä, kun sen resurssit 

eivät yksinään riitä vastamaan laaja-alaisempiin vaikutuskeinoihin. Sen myötä on mahdolli-

sesti voitu kokea tarve olla osa suurempaa kokonaisuutta, joka nostaa kynnystä kohdistaa 

Suomeen vaikuttamisyrityksiä ja varsinaista suoraa aseellista uhkaa. Turvallisuusyhteisö siis 

luo lisää turvallisuutta ja vahvemman perustan, johon Suomi voi nojautua.  

Taulukko 6.3. Miten ongelman representaatio on kehittynyt? 

(a) Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan integraatio on ollut pitkäaikainen tavoite, 

siinä ei olla saavutettu haluttua tasoa, ennen Lissabonin sopimusta; 

(b) EU-byrokratian laajeneminen perinteisesti kansallisen suvereniteetin alaiselle po-

litiikan alalle herätti epäluuloja jäsenvaltioissa; 

(c) Muuttuneen turvallisuusympäristön myötä kuitenkin tultiin johtopäätökseen, että 

turvallisuus- ja puolustuspoliittinen integraatio vahvistaa EU:ta ja sen jäsenvalti-

oita; 

(d) Yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa on edelleen ongelmakohtia, joihin 

on vastattava; 

(e) Suomen puolustuspoliittinen linja on perustunut liittoutumattomuuteen, mutta se 

on ollut PRY:n aktiivinen osallistuja ja monenkeskisestä puolustusyhteistyöstä on 

tullut puolustuspoliittinen intressi; 



 

68 

 

(f) Maailmankuva ja -tilanne on muuttunut Suomen EU-jäsenyyden jälkeen, joka on 

mahdollisesti luonut tarpeen tiiviimmälle puolustusyhteistyölle ja monenkeskisten 

puolustussuhteiden syventämiselle.  

 

6.4. Mikä on jätetty ongelmattomaksi ongelman representaatiossa – mistä hiljennytään ja 

voiko ongelman ajatella toisella tavalla? 

 

Yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan luomisessa mainitaan usein autonomisen toi-

minnan merkitys. Riippuvaisuus ulkoisista tekijöistä nähdään huonona ja EU:n tulee kyetä 

toimimaan itsenäisenä. Keskinäisriippuvuudesta ei kuitenkaan puhuta negatiivisella konno-

taatiolla. Ennemminkin yhteisellä policylla yritetään edistää jäsenvaltioiden yhtenäisyyttä ja 

resurssien jakamista, hämärtäen siten EU:n sisäisiä rajoja. Asiaa ei kuitenkaan representoida 

ongelmana. 

Myös EU:n sisäiset arvokysymykset on jätetty ongelman representaation ulkopuolelle. Sen 

sijaan EU:sta luodaan yhtenäistä, samaan arvopohjaan perustuvaa kuvaa. Jäsenvaltioiden, 

kuten Puola ja Unkari, oikeusvaltioperiaatetta rikkovia toimia ei huomioida ollenkaan, eikä 

myöskään mahdollisuutta, että EU:n rajojen sisällä voisi olla konflikti, johon jäsenvaltioiden 

olisi vastattava yhdessä. Sisäiset konfliktit on jätetty pitkälti policyn ulkopuolelle ja ongel-

mien nähdään olevan pitkälti ulkopuolisten tai globaalien tekijöiden toimia.  

PRY:n luomisprosessin aikana ja sen nykyisessä muodossa on laajasti tavoiteltu yhteisen te-

ollisuus- ja teknologiapohjan luomista ja rajojen ylittäviä kuljetusketjuja. Myös mahdollista 

puolustusmateriaalien jakamista jäsenvaltioiden välillä on kannustettu tekemään. Tämä vaa-

tii kuitenkin vahvaa poliittista tahtoa jäsenvaltioilta. Siinä missään poliittisen liikehdinnän 

ylläpitoon on kannustettu ja kannustetaan edelleen, osallistuvat jäsenvaltiot ovat kuitenkin 

osoittautuneet hieman varoivaisiksi tällä saralla, mukaan lukien Suomi. Jäsenvaltioiden siis 

oletetaan olevan kykeneväisiä herättämään riittävää poliittista tahtoa sisäisesti, mutta 

PRY:ssä ei olla huomioitu, jos tällaisen poliittisen liikehdinnän herättäminen ei ole mahdol-

lista tai niin ei haluta tehdä. Mitä jos jäsenvaltiossa poliittinen valta siirtyy vahvasti integraa-
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tiovastaiselle puolueelle? Iso-Britannia on varoittava esimerkki kuinka yksi, vahvassa ase-

massa oleva jäsenvaltio voi jarruttaa integraation kehitystä ja sen poliittisia vaikutuksia mui-

hin jäsenvaltioihin on vaikea arvioida.  

Tämän lisäksi on eräs ongelma, johon PRY ei alkuperäisesti pyrkinyt vastaamaan, mutta 

Strategisen kompassin myötä se on nostettu esiin. Se on kuitenkin tärkeä huomioida tämän 

tutkielman kontekstissa. Osallistuvia jäsenvaltioita on kohdeltu hyvin homogeenisenä koko-

naisuutena. Strategisella kompassilla tätä ongelmaa on pyritty korjaamaan siten, että jäsen-

valtiot ovat pystyneet käymään diskurssia yhteisistä uhkakuvista ja toimintatavoista, joilla 

niihin tulisi vastata. Tämä ei silti poista sitä, että vaikka PRY:ssä painotetaan vahvasti eu-

rooppalaisia arvoja ja Euroopan etua, jäsenvaltioiden intressit voivat kilpailla keskenään. 

Keskinäisiin ristiriitoihin on kiinnitetty vähän huomioita ja PRY:ssä on pyritty luomaan avoi-

men diskurssin ja yhteisen päätöksenteon ilmapiiriä. Mitä jos jäsenvaltioiden intressit kilpai-

levat keskenään, eivätkä ne pääse yhteisymmärrykseen pelkästään diskurssin kautta? Kenelle 

jää viimeinen päätösvalta, vai jääkö kyseinen ongelma sitten avoimeksi tai kokonaan keskus-

telun ulkopuolelle? Yksimielisyysperiaate rajoittaa tässä suhteessa jonkin verran nopeaa pää-

töksentekoa ja vaikuttaa siten policyn tehokkuuteen kokonaisuudessaan.  

Taulukko 6.4. Mikä on jätetty ongelmattomaksi ongelman representaatiossa – mistä hiljen-

nytään ja voiko ongelman ajatella toisella tavalla? 

(a) Keskinäisriippuvuuden vaikutukset jäsenvaltioihin ja niiden turvallisuus- ja puo-

lustuspolitiikan tehokkuuteen; 

(b) EU:n rajojen sisäinen konflikti ja miten siihen tulisi vastata yhtenäisesti; 

(c) Poliittisen tahtotilan saavuttaminen, vaihtuva poliittinen valta ja mahdolliset 

muutokset jäsenvaltioiden intresseissä pyrkiä edistämään yhteisesti sovittuja si-

toumuksia; 

(d) Sisäiset intressien ristiriidat, miten ne ratkaistaan ja yksimielisyysperiaatteen ra-

joittavat vaikutukset päätöksenteon nopeudelle ja tehokkuudelle. 
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6.5. Mitä vaikutteita ongelman representaatio tuottaa? 

 

Suomen ja EU:n dokumenttien välillä on havaittavissa mielenkiintoinen dikotomia. Suomi 

painottaa ja vakuuttaa, että se on ylläpitänyt vahvaa puolustuskykyä- ja valmiutta, kun taas 

neuvoston raporteista ilmenee kuva, että eurooppalainen puolustuskyvykkyys ei ole tarvitta-

van vahvalla tasolla – siksi tarve sen aktiiviselle kehitykselle. EU-tasolla on kuitenkin tun-

nistettu, että sen jäsenvaltioilla on yhteenlaskettuna kattava puolustusrahoitus, jota on vain 

hyödynnettävä paremmin. Ylläpitämällä kuvaa yksin toimisen tehottomuudesta EU:ssa aje-

taan intressiä jakaa puolustuskoneistoa ja sen rahoitusta kustannustehokkuuden varmista-

miseksi. Tästä seuraa kuitenkin diskursiivinen vaikutus, joka luo kuvaa tehottomasta ja riip-

puvaisesta Euroopasta, jollaisen luominen voi vaikuttaa myös jäsenvaltioiden asemaan. Suo-

melle on elintärkeää ylläpitää kuvaa vahvasta puolustuskyvystä, ja EU:n painote kehitykseen 

heikentää tätä kuvaa.  

PRY on inklusiivinen ja kunnianhimoinen policy, jonka toimeenpano ja siihen osallistumien 

on perustunut jäsenvaltioiden aloitteiseen ja yhteiseen päätökseen. Se on kuitenkin jättänyt 

ulkopuolelle kaksi jäsenvaltiota, Tanskan ja Maltan. Osallistuvat jäsenvaltiot ovat linjanneet, 

että nämä valtiot ovat vapaita osallistumaan PRY:hön, milloin haluavat ja tällöin ne voivat 

osallistua myös hankkeisiin. On kuitenkin huomioitava, että Lissabonin sopimuksen keski-

näisen avunannon artikla 42/7 velvoittaa jäsenvaltioita auttamaan toisiaan, vaikka ne eivät 

olisi osallisia PRY:ssä. Tästä kuitenkin ilmenee Bacchin nimeämä subjektifikaatinen vaikute: 

osallistuvat jäsenvaltiot ja PRY:n ulkopuolelle jääneet jäsenvaltiot. Yhteistä turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikkaa määritetään vahvasti PRY:n puitteissa, mikä saattaa jättää nämä kaksi 

pientä jäsenvaltiota suurempien linjausten ulkopuolelle.  

Konkreettisia vaikutuksia yhteisellä turvallisuus- ja puolustuspolitiikalla ja PRY:llä on sen 

tavoitteiden mukaan osallistuvien jäsenvaltioiden puolustusmäärärahoihin ja puolustusteol-

lisuuteen. Tavoitteellisesti nämä ovat positiivisia vaikutuksia, joilla pyritään kehittämään jä-

senvaltioiden omaa puolustusteollisuutta ja -teknologiaa ja varmistamaan kilpailukykyinen, 

eurooppalainen puolustusmateriaalipohja. Tällä pyritään mahdollisesti välttämään riippuvai-
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suuksia ulkoisista toimijoista ja kehittämään ja ylläpitämään eurooppalaista puolustusteolli-

suutta. Tämä on selkeästi myös Suomen intresseissä, joka puolustusselonteossa huomioi, että 

olisi Suomen etujen mukaista, jos suomalainen puolustusteollisuus voisi luoda verkostoja ja 

kansainvälistyä. Samalla PRY luo kuitenkin velvoitteita jäsenvaltioille tarkastella niiden 

puolustusmäärärahoja ja -hankintoja tarkemmin.  

Yhteisen teollisuuden kehittäminen luo kuitenkin odotuksen, että jäsenvaltioiden olisi suo-

sittava nimenomaan eurooppalaista tuotantoa. Vaikka tämä varmastikin olisi kokonaisvalti-

asesti positiivinen vaikute taloudelle kokonaisvaltiasesti ja loisi paremman tuotantoverkos-

ton ja teollisuuden, on jäsenvaltioien puolustusmateriaalihankintoihin vaikuttaminen hieman 

kyseenalaista. Tarkoittaisiko se sitä, että jäsenvaltioiden olisi perusteltava Euroopan ulko-

puolelta tehtyjä hankintoja enemmän? Hankinta-arviointeja tehdessä jäsenvaltio voi tulla 

lopputulokseen, että ulkopuolisen tuotannon tarjonta vastaa paremmin sen tarpeita kuin ko-

timainen tai eurooppalainen, puhumattakaan siitä, että löytyykö Euroopasta tarvittavaa tuo-

tantoa laisinkaan tai onko jäsenvaltiolla siihen varaa. Teollisuuden, teknologian ja tuotannon 

harmonisoiminen luo siis edellytyksiä eurooppalaisen tuotannon preferoimiselle, mutta jos 

tähän ei voida kuitenkaan velvoittaa, herää kysymys, miten jäsenvaltiot mahdollisesti reagoi-

vat, jos toinen jäsenvaltio valitsee ulkopuolisen tuotannon tarjonnan eurooppalaisen sijaan. 

PRY:n sitoumuksissa on listattu myös jäsenvaltioiden puolustusmäärärahojen säännöllinen 

kasvattaminen, jota Suomi kyllä noudattaa, mutta tämä voi luoda vaikeuksia muille jäsenval-

tioille.  

Taulukko 6.5. Mitä vaikutteita ongelman representaatio tuottaa 

 

(a) Mielikuvien luonti, Suomi on painottanut kyenneensä ylläpitämään vahvan puo-

lustuskyvyn ja -valmiuden, mutta EU:n linjaukset ja tavoitteet kehitykselle luovat 

ristiriitaa tämän kuvan kanssa: 

(b) Kahden jäsenvaltion, Tanskan ja Maltan jääminen PRY:n ulkopuolelle aiheuttaa 

väistämättä jakautumista EU:n sisäisesti; 

(c) Eurooppalaisen puolustusteollisuuden taloudelliset vaikutukset, eurooppalaisen 

tuotannon ensisijaisuus ja vaikutus jäsenvaltion puolustusmateriaalihankintoihin, 

puolustusbudjetin säännöllinen korottaminen. 
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6.6. Missä ja milloin ongelma representaatio on tuotettu, hajotettu ja puolustettu – kuinka 

sitä on voitu tai voidaan kyseenalaistaa, keskeyttää tai korvata? 

 

Historiallisesta ja institutionaalisesta katsauksesta on selvää, että turvallisuus- ja puolustus-

politiikka on ollut EU:lle pitkäaikainen ”ongelma”; tarkemmin siis se, miten kyseistä poli-

tiikkaa on kyetty luomaan. Ongelmaksi sen sisälle on muotoutunut kysymys jäsenvaltioiden 

suvereniteetista, selkeämmästä päätöksenteosta, konkreettisempien tavoitteiden kehittämi-

nen ja niiden saavuttaminen, tehottomuus ja sisäiset ristiriidat esimerkiksi kolmansien osa-

puolien osallistumisesta yhteistyöhön. Yhteiselle politiikalle on kuitenkin luotu tarve koros-

tamalla EU:n ja koko Euroopan muuttunutta turvallisuusympäristöä. Muuttunut turvallisuus-

ympäristö ja uudet uhkakuvat ovat luoneet tarpeen yhteiselle, vahvemmalle turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikalle, ja 25 jäsenvaltiota ovat päässeet tästä yhteisymmärrykseen.  

PRY:n tehokkuutta ja inklusiivisuuden periaatetta voidaan myös kyseenalaistaa, sillä Tanska 

ja Malta ovat jääneet sen ulkopuolelle. PRY:hön osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen, 

mutta tästä herää silti kysymys, miksi nämä jäsenvaltiot eivät ole halunneet olla osallisia 

EU:n yhteisessä turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa linjassa ja sen luomisessa. Myös Iso-

Britannialla on ollut suuri vaikutus puolustuspoliittisessa integraatiossa, samoin se pyrki hi-

dastamaan integraation kehittymistä ollessaan vielä jäsenvaltio. Ranska ja Saksa näkivät Bre-

xitin tilaisuutena integraation syventämiselle, kun suurin jarruttaja oli poistunut kuvioista. 

PRY:n toimeenpano on vaatinut keskeisen EU-jäsenvaltion lähtemistä, joten herää kysymys, 

voidaanko policya pitää inklusiivisena tai eurooppalaisten arvojen mukaisena. Tietenkin on 

huomioitava, että Iso-Britannian lähtö ei johtunut pelkästään puolustuspoliittisesta integraa-

tiosta. 

Ennen PRY:n toimeenpanoa oli myös kysymys sen tehokkuudesta ja inklusiivisuudesta. 

Ranska, Italia ja Espanja ajoivat ”tehokasta” PRY:tä, joka olisi tarkoittanut osallistuvien jä-

senvaltioiden rajoittamista. Olisiko tällä pyritty luomaan valmis pohja muutaman, suurem-

man ja puolustuksellisesti vahvemman jäsenvaltion kesken, jotta sitoumukset olisi voitu saa-

vuttaa tehokkaammin ja nopeammin? Mitä tämä olisi tarkoittanut Suomelle? Suomi on suh-

teellisen pieni jäsenvaltio ja vaikka se onkin ollut aktiivinen EU-jäsenvaltio, ei sillä voida 

sanoa olevan yhtä suurta vaikutusasemaa kuin esimerkiksi Saksalla, Ranskalla ja Italialla. 
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Suomella on kuitenkin EU:n kontekstissa vahvat puolustusvoimat, joten jää pohdittavaksi, 

olisiko Suomi täyttänyt eksklusiivisen PRY:n kriteerit sen puolustuspoliittisten linjojen ja 

puolustuskyvykkyyden perusteella. 

Lopulta päätettiin toimeenpanna inklusiivinen PRY, johon pääsivät osallistumaan kaikki ha-

lukkaat jäsenvaltiot – kuten Lissabonin sopimuksessa linjattiin. Inklusiivisuus on arvostet-

tava periaate ja se antaa PRY:lle suuremman poliittisen legitiimiyden, mutta samalla se tuo 

esiin enemmän ristiriitaisia intressejä ja päätöksenteon hitautta. Inklusiivinen PRY voi siis 

luoda tarpeen keskitetylle päätöksenteolle ja esimerkiksi korkeimman edustajan aseman ko-

rostamiselle keskeisenä suunnannäyttäjänä. Myös neuvosto on painottanut omaa asemaansa 

strategisena suunnannäyttäjänä, mutta on kysyttävä, onko strategisen suunnan näyttäminen 

tarpeeksi? 

Vaikka parlamentti on toivonut selkeämpää poliittista päätöksentekoprosessia esimerkiksi 

turvallisuusneuvoston muodoissa, ei tällaiseen ratkaisuun olla – ainakaan vielä – saavuttu. 

EU:n yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ja sen päätöksenteko lepäävät vielä jäsen-

valtioiden hartioilla. Miten jäsenvaltiot sitten pystyvät vaikuttamaan yhteiseen turvallisuus- 

ja puolustuspolitiikkaan, PRY:hön ja Strategiseen kompassiin? Jäsenvaltioiden erilaiset ase-

mat ja intressit sekä näkemykset kriittisimmistä uhista saattavat olla ajoittain ristiriidassa 

keskenään, kun yritetään etsiä yhteistä linjaa. Päätöksenteon prosessi vaikuttaa olevan kes-

keinen ongelma. Suomella on vahva intressi säilyttää suvereniteetti puolustuspoliittisessa 

päätöksenteossa, ja osallistuvat jäsenvaltiot ovat painottaneet samaa periaatetta PRY-ilmoi-

tuksessa. Suomi on kuitenkin EU-puheenjohtajuusohjelmassa nostanut esiin, kuinka kor-

keimman edustajan asemaa on korostettava ja määräenemmistöpäätöksiä on hyödynnettävä 

ulko- ja turvallisuuspoliittisessa päätöksenteossa.  

Suomen tilanteesta on huomioitavaa sen pitkäaikainen Nato-optio, jota ei olla vielä käytetty. 

Suomi kuitenkin puolustuselonteossaan painottaa kansainvälisen yhteistyön merkitystä sen 

puolustuspolitiikassa ja Nato-yhteistyökin mainitaan useasti positiivisena tekijänä. Yhteistyö 

EU-jäsenvaltioiden kanssa johtaa väistämättä yhteistyöhön Naton kanssa, ja vaikka Suomi 

onkin ylläpitänyt yhteistä harjoittelua ja materiaalivastaavuutta Naton puolustuskoneiston 

kanssa, on se silti edelleen jättäytynyt sotilasliiton ulkopuolelle. Sotilasliittoutumattomuus 
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on ollut tärkeä osa Suomen puolustuspolitiikkaa ylipäätänsä. Siksi voidaankin pitää kyseen-

alaisena, että Suomi on lähtenyt alun perin mukaan EU:n puolustusyhteistyöhön, vaikka sitä 

ei suoranaisesti sotilasliitoksi voida kutsua. Tämä kuitenkin synnyttää pienen sisäisen risti-

riidan Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa – pidetäänkö kiinni liittoutumattomuu-

desta vai pyritäänkö PRY:n sitoumuksia täyttämään niin, että EU:ta voidaan tulevaisuudessa 

kuvata uskottavaksi, autonomiseksi turvallisuusyhteisöksi? Natoon liittyminenhän helpoit-

tasi yhteistyön muotoja: se avaisi Suomelle oven Naton puitteissa käytävään keskusteluun ja 

antaisi sille mahdollisuuden vaikuttaa. Liittoutumattomuus on edelleen keskeinen arvo suo-

malaisessa puolustuspolitiikassa, eikä tilanteeseen tunnu olevan tulossa muutoksia ainakaan 

lähivuosina. 

Taulukko 6.6. Missä ja milloin ongelma representaatio on tuotettu, hajotettu ja puolustettu - 

kuinka sitä on voitu tai voidaan kyseenalaistaa, keskeyttää tai korvata? 

(a) Strategisen arvioinnin listaamat kehityskohteet:  

i. jäsenvaltioiden suvereniteetin kunnioitus ja selkeämmän ja nopeamman 

päätöksenteon ristiriita 

ii. konkreettisempien tavoitteiden kehittäminen ja niiden saavuttaminen, ny-

kyisten sitoumusten saavuttamisen tehottomuus 

iii. sisäiset ristiriidat esimerkiksi kolmansien osapuolien osallistumisesta yh-

teistyöhön, jäsenvaltioiden erilaiset arvot ja prioriteetit ja intressit; 

(b) PRY:n rakenteellinen kysymys, inklusiivisuus ja avoimuus, vai eksklusiivisuus ja 

tehokkuus; 

(c) Päätöksenteon prosessi – tehokkaan ja nopean päätöksenteon takaaminen, tuli-

siko päätöksenteossa käyttää määräenemmistöpäätöstä tai keskitetympää poliit-

tista valtaa, vai noudatetaanko PRY:ssä eksklusiivisesti yksimielisyysperiaatteen 

mukaista prosessia;  

(d) Suomen sotilasliittoutumattomuus ja Nato-optio, eurooppalaisen lähestymistavan 

preferoiminen ja puolustusyhteistyön merkityksen kasvu. 
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6.7. Analyysin yhteenveto ja vastaukset tutkimuskysymyksiin  

 

Bacchin kysymyksien tarkastelun ja niihin vastaamisen jälkeen muutama asia on selvää: 

EU:n yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka perustuu sen arvopohjaan ja omien intres-

sien ja puolustusteollisuuden – ja sen myötä kokonaisvaltaisesti talouden – edistämiseen. Po-

licyn luomisessa on pyritty kehittämään ja ylläpitämään kuvaa yhtenäisestä EU:sta, joka toi-

mii yhdessä, ja vielä tarkemmin, sen tarvitsee toimia yhdessä, jotta se voisi vastata sen muut-

tuvan turvallisuusympäristön aiheuttamiin haasteisiin. Suomi on painottanut omassa puolus-

tuspolitiikassaan PRY:n toimeenpanoa, aktiivista osallistumista ja kehittämistä. Suomi on 

painottanut myös vahvasti turvallisuusyhteistyön merkitystä sen omalle puolustuskyvykkyy-

delle.  

Taulukko 6.7. Tutkimuskysymykset 

1. Mitä ongelmia Euroopan unionin Pysyvä rakenteellinen yhteistyö ja Suomen tur-

vallisuus- ja puolustuspolitiikka representoivat? 

PRY edustaa moninaisia ongelmia, mutta niiden taustalla on Euroopan kyvyttömyys vas-

tata muuttuvaan turvallisuusympäristöön ja sen myötä moninaistuneihin uhkakuviin. Yh-

teisen arvopohjaan perustuva legitimaatio ja kustannustehokkuuden painotus kuvastavat 

rationalisoimista, joilla yhteisestä policya on perusteltu. Vahva yhtenäisyyden luominen on 

ollut keskeinen retorinen keino, jolla neuvosto, korkein edustaja ja osallistuvat jäsenvaltiot 

ovat pyrkineet edistämään puolustuspoliittista integraatiota. Siten on pyritty luomaan ku-

vaa, että jäsenvaltiot ovat toisistaan riippuvaisia ja vaikutukset turvallisuuteen tuntuvat 

laaja-alaisesti. Myöhemmin tehokkuuden merkitys on noussut esiin ja jäsenvaltiot, ja neu-

vosto ovat kiinnittäneet huomiotaan päätöksenteon prosessiin. Päätöksenteko on nykyisel-

lään hidasta ja se on yksi suurimpia vaikuttajia PRY:n tehottomaksi kuvattuun toimeenpa-

noon. Päätöksenteon prosessi on suurimpia kehityskohteita PRY:ssä ja sen puitteissa tulisi 

pohtia vahvemman poliittisen tahtotilan saavuttamista ja poliittisen jatkuvuuden takaa-

mista.  
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2. Miten pienen osallistuvan jäsenvaltion, Suomen kansallinen puolustuspolitiikka on 

vaikuttunut ja kykenee vaikuttamaan yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiik-

kaan? 

Suomi on puolustuspolitiikassaan nojautunut vahvasti sotilaalliseen liittoutumattomuuteen, 

mutta on lähtenyt aktiivisesti toimeenpanemaan PRY:n implementaatiota sen omassa puo-

lustuspolitiikassa. Samalla se on linjannut pyrkivänsä aktiivisesti vaikuttamaan yhteisen 

policyn kehityksessä. EU-puheenjohtajuuskaudellaan Suomi pääsi PRY:n kontekstissa 

otolliseen aikaan johtavaan asemaan neuvostossa. Suomi on nostanut esiin päätöksenteon 

kehityskohteita, joita on myös laajemmin käsitelty PRY:ssä. Suomi on painottanut vahvasti 

myös hybridi- ja kyberturvallisuuden kehittämistä. Suomea voidaan pitää eräänlaisena 

suunnannäyttäjänä kyber- ja hybridiuhkien torjunnassa, se julkaisi kyberturvallisuusstrate-

gian vuonna 2019 ja Helsingissä sijaitsee hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus, jota 

Suomi on tuonut useasti esiin. Suomella olisi tässä suhteessa hyvä asema kehittyä Euroopan 

johtavaksi hybridi- ja kyberturvallisuuden toimijaksi, joka voisi kehittää myös se puolus-

tusteknologistateollisuutta. Suomelle on myös edullista, jos muut jäsenvaltiot jakavat sen 

kanssa samat intressit, prioriteetit ja tavoitteet ja se on tuonut näitä esiin aktiivisesti, silloin 

kun sille on tarjottu siihen mahdollisuus.  

 

Aineistosta ja historiallisesta taustoituksesta voidaan löytää policy leviämisen ja retorisen 

vallan käytön keinoja. PRY:n luomisprosessissa on huomioitavissa toistettu tarve tehokkuu-

delle ja kustannusten optimoimiselle. Samoin Suomen dokumenteissa on tuotu esiin yhteis-

työn tuomat hyödyt – useimmiten vielä materiaalisesta näkökulmasta. Diskurssi on luonut 

kuvaa, joka pyrkii vakuuttamaan yleisönsä, tässä tapauksessa EU:ta ja sen jäsenvaltioita siitä, 

että yhteistyö on kannattavaa, tehokasta ja kykenee hyödyttämään puolustuskykyä niin EU:n 

kuin kansallisellakin tasolla. Diskurssissa on kuitenkin huomattavissa merkittävä muutos 

1990-luvun lopulla, kun Saint-Malon julistuksessa vaadittiin vahvempaa eurooppalaisten tur-

vallisuus- ja puolustusyhteistyötä. Sen jälkeen tapahtunut kehitys on ollut hidasta, mutta tästä 

prosessista voidaan tunnistaa, kuinka diskurssi on suunnattu EU:n autonomian tärkeyden pai-

nottamiseen, viitaten erityisesti turvallisuusympäristön muutoksiin ja turvallisuusuhkien 
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laaja-alaisuuteen, sekä yhteistyön keskinäisiin hyötyihin. Yhteistyötä on siis pyritty rationa-

lisoimaan vetoamalla yhteisiin uhkiin, arvoihin ja yhteisen toiminnan huomattavampaan te-

hokkuuteen.  

On myös huomioitava, että verrattaessa Nokkalan vuonna 2001 julkaistuun artikkeliin, Suo-

men puolustuspoliittinen retoriikka on jokseenkin säilynyt samanlaisena, mutta osittain se on 

muuttunut merkittävästi. Puolustuskyvyn uskottavuuden ylläpito ja kansallisen itsemäärää-

misen oikeus puolustuspoliittisessa päätöksenteossa ovat edelleen selkeästi esillä, mutta huo-

mattavia eroja voidaan löytää uhkakuvien muodostamisesta. Jo silloin on tiedostettu, että 

kansainvälisen yhteistyön myötä uhkakuvat ovat laajentuneet ja turvallisuusympäristöllä on 

suuri vaikutus puolustuskyvyn muodostuksessa. Nykyään kuitenkin painotetaan enemmän 

kokonaisturvallisuuden näkökulmaa, siinä missä 2000-luvun alussa sotilaalliset ja ei-sotilaal-

liset uhat pyrittiin pitämään erillään. Tämän ei kuitenkaan voida luokitella johtuvan EU:n 

vaikutuksista, pikemminkin Suomi on itse pyrkinyt tuomaan kokonaisturvallisuuden käsi-

tettä etusijalle myös EU:n tasolla.  

Analyysista selviää, että PRY:tä on pyritty ajamaan kunnianhimoisesti ja inklusiivisesti. 

Suomi on tuonut myös selkeästi esiin omat intressinsä PRY:n implementoinnin puolesta. Po-

licyna PRY on kärsinyt tehottomuudesta ja poliittisen tahdon puutteesta, mutta tähän voidaan 

vastata kehittämällä päätöksenteon prosessia ja luomalla selkeämmät yhteistyön säännöt, 

jotka eivät perustu pelkästään sitoumuksiin vaan yhteisiin hallinnon ja päätöksenteon ohjei-

siin. Suomella on myös suhteellisen vahva asema PRY:n puitteissa, kun huomioidaan sen 

aktiivinen lähestymistapa ja uskottava puolustuskyky, joka tekee siitä hyvän yhteistyökump-

panin jäsenvaltioille.   
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Analyysin pohjalta ja tutkimuskysymyksiin vastatessa on osoittautunut, että PRY representoi 

ongelmia, joilla voidaan legitimoida turvallisuus- ja puolustuspolitiikan integraatio. Tausta-

tekijät tunnistamalla voidaan havainnoida laajempia ongelmia policyn käytännön toetutumi-

sessa ja tehottomuudessa. Suomi on pyrkinyt omaksumaan PRY:n tavoitteet omaan puolus-

tuspolitiikkaansa, mutta pyrkinyt tuomaan myös omat intressinsä etusijalle PRY:n konteks-

tissa. Aineistossa on havaittavissa usein toistettavia trendejä, joiden pohjalta PRY:tä on luotu 

ja rakennettu. Sen olemassaolo perustuu pitkälti yhteiseen arvopohjaan ja kansallisen suve-

reniteetin kunnioittamiseen, samalla kuitenkin tavoitteena on ollut hyödyntää osallistuvien 

jäsenvaltioiden puolustuskykyä yhtenäisemmin ja ohjata sitä enemmän EU:n toiminnassa 

käytettäväksi.  

Bacchin metodi osoittautui hyväksi ratkaisuksi tutkielman menetelmänä. Sen avulla pystyt-

tiin laajemmin avaamaan taustatekijöitä ja pohtimaan syitä tiettyjen tavoitteiden takana. 

Tämä lähestymistapa antoi mahdollisesti työkalut policyn syvällisempään arviointiin, jolla 

voitiin tunnistaa ja havainnoida keskeisiä ongelmien representaatioita, ja siten selittää miksi 

PRY on rakentunut kuten se on ja kuinka tehokas sen päätöksenteon prosessi ja sitoumusten 

tavoittelu on ollut. Samalla on voitu havainnoida Suomen puolustuspolitiikan intressejä ja 

kuinka PRY on vaikuttanut suomalaiseen puolustuspoliittiseen toimintaan. Yhtä lailla on 

voitu tarkastella, mitä intressejä Suomi on tuonut esiin.  

Teoreettisesta pohjustuksesta on voitu päätellä, että turvallisuusyhteisöjen rakenne perustuu 

pitkälti rationaaliseen hyöty-haittasuhteiden laskemiseen ja keskinäiseen luottoon. Koska EU 

on painottanut yhteisiä arvoja ja avointa, läpinäkyvää päätöksentekoa ja osallistuvien jäsen-

valtioiden toimintaa, on huomattavissa, että luottoa on vähintään pyritty rakentamaan aktii-

visesti. Samoin Suomen puolustusselonteosta selvisi, että Suomi näkee puolustusyhteistyön 

olevan positiivinen vaikutus sen kansalliselle puolustuskyvykkyydelle ja -teollisuudelle – 

puolustusintegraatiota on siis rationalisoitu hyväksi päämääräksi.  

Tutkielman teossa on huomioitava, että turvallisuus- ja puolustuspolitiikka koostuu usein 

käyttörajoitetuista materiaaleista. On siis vaikea arvioida, millaisia keskusteluja on käyty sul-

jettujen ovien takana ja kuinka jäsenvaltioiden intressit ovat ristiriidassa keskenään. PRY:n 
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puitteissa on myös hyödyllistä tuoda esiin enemmän yhtenäistä kuvaa, joten sisäisiä ongelmia 

ei välttämättä edes nosteta esiin, ennen kuin niihin on löydetty ratkaisu. Aineiston pohjalta 

on kuitenkin voitu arvioida pintapuolisesti, kuinka PRY:n toimeenpano ja arviointi kuvasta-

vat sen ongelmia ja tarkemmin ongelman representaatioita.  

On kuitenkin huomioitava, että Bacchin metodi on rajautunut pitkälti tekstin tulkitsemiseen 

ja aineistossa korostuu todennäköisesti pitkien neuvottelujen lopputulokset. On siis vaikea 

arvioida tarkasti yksittäisten jäsenvaltioiden ja Suomen kantoja turvallisuus- ja puolustuspo-

liittisessa integraatiossa ja mitä retoriikkaa ja legitimaation keinoja on laajemmin käytetty. 

Jälkistrukturalistinen viitekehys sallii myös policyn kriittisen tarkastelun, mutta kuten Koi-

vulakin huomioi, sen instrumentaalinen arvo on hieman kyseenalainen.  

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että PRY ja sen vaikutukset laajemmin jäsenvaltioien puo-

lustuspolitiikkaan on laaja-alainen tutkimuskohde, myös silloin kuin vaikutukset on rajattu 

vain Suomeen. Samoin on huomioitava, että tarkastelemalla näitä vaikutuksia, voidaan jäl-

kistrukturalistisen tutkimuksen avulla tunnistaa uusia kysymyksiä ja kehityskohtia puolus-

tuspolitiikan EU-tasoisessa integraatiossa ja vaikutuksista jäsenvaltioihin laajemmin. 

 

7.2. Jatkotutkimuksen mahdollisuudet 

 

PRY on vielä suhteellisen uusi policy, joka vasta saavutti ensimmäisen vaiheensa lopun. Tä-

män ensimmäisen vaiheen päättyessä on voitu todeta, että sitä pyritään edelleen aktiivisesti 

toimeenpanna ja sen edistämisen ja tehokkuuden lisäämisen puolesta on edelleen tehtävä 

työtä. EU:ssa on monesti pyritty integroimaan yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ja 

sen positiiviset vaikutukset on tehty erittäin selväksi. Vielä on kuitenkin vaikea sanoa, kuinka 

PRY tulee tulevaisuudessa pärjäämään. Sen edeltäjät ovat usein epäonnistuneet, mutta ylei-

sesti poliittinen tahto PRY:n toimivan implementoinnin puolesta on suhteellisen korkea. Sillä 

voi hyvin olla mahdollisuus säilyä pysyvänä osana EU-politiikkaa ja se voi mahdollisesti 

vielä syventyäkin.  
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Moni kysymys on kuitenkin vielä ilmassa ja niihin ei voida vielä vastata. Muutaman vuoden 

kuluttua PRY:n prosessia voidaan varmasti tarkastella paremmin. Toivon mukaan tämä ta-

pahtuisi jo vuonna 2025, kun PRY:n toinen vaihe saavuttaa päätöksensä ja sen kuudestakym-

menestä hankkeesta 26 ovat saavuttaneet operationaalisen kapasiteettinsa ja alkavat näyttää 

konkreettisia tuloksia. Mahdollisesti näiden tulosten myötä PRY:n puitteissa voidaan myös 

saavuttaa riittävä poliittinen tahto, joka ajaa osallistuvia jäsenvaltioita vielä syvempään yh-

teistyöhön, ja olemassa olevien sitoumusten tavoittelu saa lisää tehokkuutta. On myös mie-

lenkiintoista nähdä, kuinka uusia sitoumuksia ja tavoitteita määritetään, jahka alkuperäiset 

viisi tavoitetta on saavutettu.  

Tämä herättää myös kysymyksen aiotaanko uusia sitoumuksia ja tavoitteita määrittää ennen 

kuin kaikki alkuperäiset sitoumukset on saavutettu. Jäsenvaltiot ja neuvosto ovat molemmat 

linjanneet Strategisen arvion puitteissa, että nykyiset sitoumukset ovat olleet riittäviä suun-

taviivoja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan ja PRY:n toimeenpanolle. On kuitenkin 

huomioitava, että näitä sitoumuksia ei olla vielä saavutettu. Tästä seuraa toinen kysymys – 

ovatko alkuperäiset sitoumukset olleet liian kunnianhimoisia? Jäävätkö ne lopulta ainoiksi 

tavoiteltaviksi saavutuksiksi, jotka määrittävä lopulta onko PRY onnistunut vai epäonnistu-

nut päämäärissään? PRY:n tulevaisuutta on määritetty sen toisen vaiheen loppuun, eli vuoden 

2025 vuoden loppuun asti. Vaikka neuvosto on peräänkuuluttanut pidempijänteisempää 

suunnittelua tulevaisuuteen, tällä hetkellä katse on vielä toisen vaiheen lopussa.  

EU:ta ei ole myöskään PRY:n toimeenpanon jälkeen uhannut konkreettinen konfliktin mah-

dollisuus tai suora sotilaallisen käytön uhka. Nyt Ukrainan sodan sytyttyä voitaisiin PRY:n 

implementaatiota tarkastella sen kautta ja kuinka EU:n jäsenvaltioiden yhteentoimivuus to-

teutuu todellisen uhan edessä. Yhteisesti koskettava kriisi on kuitenkin osoittanut, että näke-

mys turvallisuuden laaja-alaisuudesta pitää paikkansa, ja EU:n jäsenvaltiot ovat kykeneväisiä 

tulemaan yhteen konfliktitilanteessa, vaikka uhka ei osuisi suoraan sen jäsenvaltioon. Jatko-

tutkimukselle on siis kysyntää: PRY:llä on vielä osoitettavana paljon kehitystä, mutta myös 

ongelmakohtia, joihin EU:n instituutioiden ja jäsenvaltioiden on kyettävä vastaamaan. 
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LIITTEET 

LIITE I: Lista PRY-hankkeista 

Kategoria Hanke Osallistuvat valtiot 

Ensimmäinen aalto 

Koulutus European Training Certification Centre for European Armies EL, IT 

Kyber 
Cyber Rapid Response Teams and Mutual Assistance in Cyber Security 

(CRRT) 
HR, EE, LT, NL, PL, RO 

Kyber 
Cyber Threats and Incident Response Information Sharing Platform 

(CTISP) 
CY, EL, HU, IT, PT, ES 

Kyber European Secure Software Defined Radio (ESSOR) BE, FI, FR, DE, IT, NL, PL, PT, ES 

Kyber 
Strategic Command and Control (C2) System for CSDP Missions and Op-

erations (EUMILCOM) 
FR, DE, IT, LU, PT, ES 

Maavoimat 
Armoured Infantry Fighting Vehicle Amphibious Assault Vehicle Light 

Armoured Vehicle  
EL, IT, SK 

Maavoimat Deployable Military Disaster Relief Capability Package (DM-DRCP) AT, HR, EL, IT, ES 

Maavoimat EUFOR Crisis Response Operation Core (EUFOR CROC) CY, FR, DE, IT, ES 

Maavoimat Indirect Fire Support Capability (EuroArtillery) HU, IT, SK 

Merivoimat Harbour and Maritime Surveillance and Protection (HARMSPRO) EL, IT, PL, PT 

Merivoimat 
Maritime (semi) Autonomous Systems for Mine Countermeasures (MAS 

MCM) 
BE, EL, LV, NL, PL, PT, RO 

Merivoimat Upgrade of Maritime Surveillance (UMS) BG, HR, CY, FR, EL, IE, IT, ES 

Yhteisvoimat Energy Operational Function (EOF) BE, FR, IT, ES 

Yhteisvoimat European Medical Command (EMC) 
BE, CZ, EE, FR, DE, IT, NL, PL, RO, 

SK, ES, SE 

Yhteisvoimat Military Mobility  

AT, BE, BG, HR, CY, CZ, EE, FI, FR, 

DE, EL, HU, IT, LV, LT, LU, NL, PL, 

PT, RO, SK, SI, ES, SE 

Yhteisvoimat Network of Logistic Hubs in Europe and Support to Operations  
BE, BG, HR, CY, FR, DE, EL, HU, IT, 

LT, NL, PL, SK, SI, ES 
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Toinen aalto 

Avaruus EU Radionavigation Solution (EURAS)  BE, FR, DE, IT, PL, ES 

Avaruus European Military Space Surveillance Awareness Network (EU-SSA-N) FR, DE, IT 

Ilmavoimat Counter Unmanned Aerial System (C-UAS) CZ, IT 

Ilmavoimat European Attack Helicopters TIGER Mark III FR, DE, ES 

Ilmavoimat 
European Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft 

Systems MALE RPAS (Eurodrone) 
CZ, FR, DE, IT, ES 

Koulutus EU Test and Evaluation Centers FR, SK, ES, SE 

Koulutus Helicopter Hot and High Training (H3 Training) EL, IT, RO 

Koulutus Joint EU Intelligence School (JEIS) CY, EL 

Kyber 
Electronic Warfare Capability and Interoperability Programme for Future 

Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (JISR) 
CZ, DE 

Kyber 
European High Atmosphere Airship Platform (EHAAP) – Persistent Intel-

ligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR) Capability  
FR, IT 

Kyber 

One Deployable Special Operations Forces (SOF) Tactical Command and 

Control (C2) Command Post (CP) for Small Joint Operations (SJO) - 

(SOCC) for SJO 

CY, EL 

Maavoimat EU Beyond Line of Sight (BLOS) Land Battlefield Missile Systems  BE, CY, FR 

Maavoimat Integrated Unmanned Ground System (iUGS) 
BE, CZ, EE, FI, FR, DE, HU, LV, NL, 

PL, ES 

Merivoimat 
Deployable Modular Underwater Intervention Capability Package 

(DIVEPACK) 
BG, FR, EL, RO 

Yhteisvoimat 
Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) Surveillance as a 

Service (CBRN SaaS) 
AT, HR, FR, HU, SI 

Yhteisvoimat Co-basing  BE, CZ, FR, DE, NL, ES 

Yhteisvoimat 
Geospacial, Meteorological and Oceanographic (GeoMETOC) Support Co-

ordination Element (GMSCE) 
AT, FR, DE, EL, PT, RO 

Kolmas aalto 

Ilmavoimat Airborne Electronic Attack (AEA)  FR, ES, SE 

Koulutus CBRN Defence Training Range (CBRNDTR) FR, IT, RO 
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Koulutus EU Cyber Academia and Innovation Hub (EU CAIH)  PT, ES 

Koulutus European Union Network of Diving Centres (EUNDC) BG, FR, RO 

Koulutus Integrated European Joint Training and Simulation Centre (EUROSIM) FR, DE, HU, PL, SI 

Koulutus Special Operations Forces Medical Training Centre (SMTC)  HU, PL 

Kyber Cyber and Information Domain Coordination Center (CIDCC) DE, HU, NL, ES 

Merivoimat European Patrol Corvette (EPC)  FR, EL, IT, ES 

Merivoimat Maritime Unmanned Anti-Submarine System (MUSAS)  FR, PT, ES, SE 

Yhteisvoimat EU Collaborative Warfare Capabilities (ECoWAR) BE, FR, HU, PL, RO, ES, SE 

Yhteisvoimat European Global RPAS Insertion Architecture System (GLORIA) FR, IT, RO 

Yhteisvoimat 
Materials and components for technological EU competitiveness (MAC-

EU) 
FR, PT, RO, ES 

Yhteisvoimat 
Timely Warning and Interception with Space-based TheatER surveillance 

(TWISTER) 
FI, FR, IT, NL, ES 

Neljäs aalto 

Avaruus Common Hub for Governmental Imagery (CoHGI) DE, ES, FR, LI, LU, NL, AT, RO 

Avaruus Defence of Space Assets (DoSA) FR, DE, IT, AT, PL, PT, RO 

Ilmavoimat Air Power FR, GR, CR 

Ilmavoimat Future Medium-Size Tactical Cargo (FMTC) FR, GR, SE 

Ilmavoimat Next Generation Small RPAS (NGSR) ES, DE, PT, RO, SL 

Ilmavoimat Rotocraft Docking Station for Drones IT, FR 

Ilmavoimat Small Scalable Weapons (SSW) IT, FR 

Ilmavoimat Strategic Air Transport for Outsized Cargo (SATOC) DE, CZ, FR, NL, SL 
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Kyber 
Automated Modeling, Identification and Damage Assessment of Urban 

Terrain (AMIDA-UT) 
PT, ES, FR 

Kyber Cyber Ranges Federations (CRF) EE, BL, FI, FR, IT, LT, LU 

Maavoimat EU Military Partnership (EU MilPart) FR, EE, IT, AT 

Maavoimat Main Battle Tank Simulation and Testing Center (MBT-SIMTEC) GR, FR, CY 

Merivoimat Essential Elements of European Escort (4E) ES, IT, PT 

Merivoimat Medium size Semi-Autonomous Surface Vehicle (M-SASV) EE, FR, LT, RO 

(Euroopan unionin neuvosto, 2021: 1-21) 

LIITE II: Lista PRY-hankkeista, joihin Suomi osallistuu ja niiden kuvaukset 

Kategoria Hanke Osallistuvat valtiot 

Ensimmäinen aalto 

Kyber European Secure Software Defined Radio (ESSOR) BE, FI, FR, DE, IT, NL, PL, PT, ES 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on kehittää yhteistä teknologiaa eurooppalaisille sotilasradioille. Tällä pyritään varmistamaan EU:n toi-

mintakyvyn yhteen toimivuus ja näin vahvistaa Euroopan strategista autonomiaa. Hanke tulee tarjoamaan turvallisen sotilasviestin-

täsysteemin, joka parantaa puhe- ja dataviestintää EU:n joukkojen välillä useilla eri foorumeilla. (ibid.: 16) 

Yhteisvoimat Military Mobility 

AT, BE, BG, HR, CY, CZ, EE, FI, FR, 

DE, EL, HU, IT, LV, LT, LU, NL, PL, 

PT, RO, SK, SI, ES, SE 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on yksinkertaistaa ja standardisoida rajoja ylittäviä sotilaskuljetusproseduureja niin henkilöstön kuin 

välineistön kuljetuksessa maalla, ilmassa ja merellä. (ibid.: 21) 

Toinen aalto 

Maavoimat Integrated Unmanned Ground System (iUGS) 
BE, CZ, EE, FI, FR, DE, HU, LV, NL, 

PL, ES 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on kehittää miehittämättömiä maasysteemejä, jotka kykenevät miehitettyyn-miehittämättömään ja mie-
hittämättömään-miehittämättömään yhteistyöhön muiden robottisten miehittämättömien alustojen ja miehitettyjen kuljetusneuvojen 

kanssa taistelutuen antamisessa. (ibid.: 6) 

Kolmas aalto 

Yhteisvoimat 
Timely Warning and Interception with Space-based TheatER surveillance 

(TWISTER) 
FI, FR, IT, NL, ES 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on vahvistaa eurooppalaisten kykyä havaita, jäljittää ja vastata ohjusuhkiin avaruuspohjaisen varoitus-

systeemin ja atmosfäärisen torjuntahävittäjien toimintakykyä parantamalla. Se tukee Euroopan kykyä osallistua Naton ballistiseen oh-

juspuolustukseen. (ibid.: 22) 

Neljäs aalto 

Kyber Cyber Ranges Federations (CRF) EE, BL, FI, FR, IT, LT, LU 

Kuvaus: Hankkeen tavoitteena on kehittää eurooppalaisen kyberskaalan toimintakykyä yhdistämällä olemassa olevat kansalliset ky-
berskaalat suurempiin kokonaisuuksiin, joilla on suurempi kapasiteetti ja palvelukyky. Tämä parantaa toimintakykyjen jakamista ja 

kyberkoulutusten laatua sekä tutkimusta ja kehitystä. (ibid.: 19) 

(Euroopan unionin neuvosto, 2021: 6, 16, 19, 21, 22) 
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LIITE III: Lista PRY-hankkeista, joiden suunnitellaan tarjoavan konkreettisia tuloksia tai 

saavuttavan täysi toimintakyky seuraavan PRY-vaiheen loppuun, vuoteen 2025 mennessä. 

 
Kategoria Hanke Osallistuvat valtiot 

Ensimmäinen aalto 

Kyber 
Cyber Rapid Response Teams and Mutual Assistance in Cyber Security 

(CRRT) 
HR, EE, LT, NL, PL, RO 

Kyber 
Cyber Threats and Incident Response Information Sharing Platform 

(CTISP) 
CY, EL, HU, IT, PT, ES 

Kyber European Secure Software Defined Radio (ESSOR) BE, FI, FR, DE, IT, NL, PL, PT, ES 

Kyber 
Strategic Command and Control (C2) System for CSDP Missions and Op-

erations (EUMILCOM) 
FR, DE, IT, LU, PT, ES 

Maavoimat EUFOR Crisis Response Operation Core (EUFOR CROC) CY, FR, DE, IT, ES 

Merivoimat Harbour and Maritime Surveillance and Protection (HARMSPRO) EL, IT, PL, PT 

Merivoimat Upgrade of Maritime Surveillance (UMS) BG, HR, CY, FR, EL, IE, IT, ES 

Yhteisvoimat Energy Operational Function (EOF) BE, FR, IT, ES 

Yhteisvoimat European Medical Command (EMC) 
BE, CZ, EE, FR, DE, IT, NL, PL, RO, 

SK, ES, SE 

Yhteisvoimat Military Mobility  

AT, BE, BG, HR, CY, CZ, EE, FI, FR, 

DE, EL, HU, IT, LV, LT, LU, NL, PL, 
PT, RO, SK, SI, ES, SE 

Yhteisvoimat Network of Logistic Hubs in Europe and Support to Operations  
BE, BG, HR, CY, FR, DE, EL, HU, IT, 

LT, NL, PL, SK, SI, ES 

Toinen aalto 

Avaruus EU Radionavigation Solution (EURAS)  BE, FR, DE, IT, PL, ES 

Koulutus Helicopter Hot and High Training (H3 Training) EL, IT, RO 

Koulutus Joint EU Intelligence School (JEIS) CY, EL 

Kyber 
Electronic Warfare Capability and Interoperability Programme for Future 

Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (JISR) 
CZ, DE 

Kyber 
One Deployable Special Operations Forces (SOF) Tactical Command and 

Control (C2) Command Post (CP) for Small Joint Operations (SJO) - 

(SOCC) for SJO 

CY, EL 

Maavoimat EU Beyond Line of Sight (BLOS) Land Battlefield Missile Systems  BE, CY, FR 
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Maavoimat Integrated Unmanned Ground System (iUGS) 
BE, CZ, EE, FI, FR, DE, HU, LV, NL, 

PL, ES 

Merivoimat 
Deployable Modular Underwater Intervention Capability Package 

(DIVEPACK) 
BG, FR, EL, RO 

Yhteisvoimat 
Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) Surveillance as a 

Service (CBRN SaaS) 
AT, HR, FR, HU, SI 

Yhteisvoimat 
Geospacial, Meteorological and Oceanographic (GeoMETOC) Support Co-

ordination Element (GMSCE) 
AT, FR, DE, EL, PT, RO 

Kolmas aalto 

Koulutus CBRN Defence Training Range (CBRNDTR) FR, IT, RO 

Koulutus EU Cyber Academia and Innovation Hub (EU CAIH)  PT, ES 

Koulutus European Union Network of Diving Centres (EUNDC) BG, FR, RO 

Koulutus Integrated European Joint Training and Simulation Centre (EUROSIM) FR, DE, HU, PL, SI 

Yhteisvoimat 
Materials and components for technological EU competitiveness (MAC-

EU) 
FR, PT, RO, ES 

(Euroopan unioni neuvosto, 2020: Appendix 2, 16-17) 

 


