
NATO 70 VUOTTA 
ARVIOITA PUOLUSTUSLIITON 
ROOLISTA JA SUOMEN 
KUMPPANUUDESTA

KAROLIINA HONKANEN

SUOMEN ATLANTTI-SEURA 
Finlands Atlantsällskap 

Atlantic Council of Finland 





NATO 70 VUOTTA 
ARVIOITA PUOLUSTUSLIITON 
ROOLISTA JA SUOMEN 
KUMPPANUUDESTA

KAROLIINA HONKANEN



Kustantaja: Suomen Atlantti-Seura 
Painopaikka: Picaset 2019 
ISBN 978-952-94-1975-3 (nid.)
ISBN 978-952-94-1976-0 (PDF)



Turvallisuusympäristössämme on tapahtunut muutoksia, mikä loi tarpeen luoda ajantasaisen 
kokonaiskuvan Naton roolista, tehtävistä, tavoitteista ja haasteista. Samalla tämä raportti  
juhlistaa Suomen Atlantti-Seuran 20-vuotistaivalta. Myös Nato täyttää tänä vuonna 70 vuotta.

Keskustelu on tärkeää riippumatta siitä hakeeko Suomi koskaan Naton jäsenyyttä. On hyvä 
tietää ja ymmärtää, mikä Nato on ja miten se toimii. Tämä siksi, että Nato on keskeinen toimija 
Euroopan turvallisuudessa ja omassa turvallisuusympäristössämme.

Suomella on ollut useissa hallitusohjelmissa ja selonteoissa linjaus siitä, että Suomi ylläpitää 
mahdollisuutta hakea Naton jäsenyyttä. Tämä riippuu sekä Suomen tahdosta että Naton  
halukkuudesta ottaa uusia jäseniä.

On kansallisesti tärkeä ymmärtää, mitkä jäsenyyden vaikutukset olisivat. 
Niitä on arvioitu raportin viimeisessä osiossa: tulevaisuuteen sijoitetussa kuvitteellisessa 
skenaariossa erityisesti puolustuksen osalta.

Naton näkökulmasta Suomi olisi varmasti tervetullut jäseneksi. Liittyminen on kuitenkin 
monivaiheinen prosessi, joka edellyttää Suomen halun liittyä, kutsun Natosta, Nato-maiden 
yksimielisen päätöksen ja jokaisen Naton jäsenmaan parlamentin hyväksynnän. Liittyminen 20 
vuotta sitten olisi kenties ollut helppoa. Tänä päivänä Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden 
poliittinen hinta ja riskit voisivat olla suuremmat.

Näköpiirissä ei ole turvallisuusympäristön muuttumista suotuisampaan suuntaan. Keskeinen 
kysymys onkin, miten paljon Naton ovi on raollaan 10 vuoden päästä, jos turvallisuusympä-
ristö jatkaa heikentymistään. Tämän kysymyksen pohdinta olkoon osa Suomen Nato-suhteen 
määrittämistä. Suomen Atlantti-Seura haluaa jatkossakin rohkaista avointa ja tosiasioille perus-
tuvaa keskustelua Suomen turvallisuuden avainkysymyksistä.

Esitän Suomen Atlantti-Seuran puolesta parhaat kiitokset raportin kirjoittajalle VTM Karoliina 
Honkaselle. Kiitän myös Maanpuolustuksen kannatussäätiötä hankkeelle myönnetystä apura-
hasta. Tämä raportti jatkaa Suomen Atlantti-Seuran Natoa käsittelevää raporttisarjaa.

Helsingissä 27.5.2019
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Puheenjohtaja
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Naton muutos viime vuosina on ollut merkittävä ja jatkuu edelleen. Nato on yhä näkyvämpi 
toimija lähialueillamme ja vahvistanut rooliaan Euroopan turvallisuuden takaajana. Se, miten 
Nato arvioi turvallisuusympäristön kehitystä, suunnittelee yhteistä puolustusta tai käy vuoro-
puhelua Venäjän kanssa, vaikuttaa Suomeen. 

Samalla Suomen oma Nato-yhteistyö on tiivistynyt ja on syvempää kuin koskaan 25-vuotisen 
kumppanuutemme aikana. Tänä päivänä toimimme erilaisen Naton kanssa kuin Naton muu-
tosprosessin käynnistyessä.

Tämän raportin tavoitteena on osaltaan tarjota ajantasaisia arvioita suomalaiseen Nato-kes-
kusteluun ja lisätä sen tietopohjaa. Raportti syventää tarkastelua erityisesti puolustuspolitiikan 
näkökulmasta. 

Nato-jäsenyys olisi poliittinen päätös, johon ei tässä raportissa oteta kantaa. 

On ollut ilo ja kunnia päivittää Suomen Atlantti-Seuran Nato-raportti yhdistyksen 20-vuotis-
juhlavuonna ja Naton juhlistaessa 70-vuotissyntymäpäiviään. Haluan kiittää Suomen Atlant-
ti-Seuran puheenjohtaja Liisa Jaakonsaarta, seuran hallituksen jäseniä sekä seuran pääsihteeri 
Terhi Suomista kaikesta sisällöllisestä ja hallinnollisesta tuesta raportin valmistelussa.

Lisäksi olen kiitollinen seuraaville raportin lukeneille kollegoille arvokkaista huomioista ja 
kommenteista: osastopäällikkö Janne Kuusela ja erityisasiantuntija Outi Nieminen puolustus-
ministeriöstä; puolustusasiainneuvos Tiina Tarvainen Suomen Nato-edustustosta; everstiluut-
nantti Mikael Salo Pääesikunnasta; Tutkijakollegiumin johtaja professori Tuomas Forsberg 
Helsingin yliopistosta ja Senior Research Fellow Pauli Järvenpää ICDS-tutkimuslaitoksesta. 
Kirjoittaja vastaa itse raportissa esitetyistä näkemyksistä.
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Krimin tapahtumat alkuvuonna 2014 herättivät Na-
to-maat uuteen strategiseen todellisuuteen. Venäjän tur-
vautuminen sotilaallisen voiman käyttöön rajojen muut-
tamiseksi Euroopassa sekä sitä seurannut epävakaus 
Itä-Ukrainassa johtivat vakavaan turvallisuusympäristön 
uudelleenarviointiin liittokunnan sisällä. Sotilaallisen 
voiman käyttöä Euroopassa ei voitu enää sulkea pois. 

Nato joutui perustavanlaatuisten kysymysten äärelle, 
joihin sen ei ollut tarvinnut paneutua kylmän sodan 
jälkeen. Onko ennaltaehkäisevä kynnys eli Naton pelote 
uskottava? Onko Naton joukkojen valmius riittävä tu-
levaisuuden haasteisiin? Kyetäänkö yhteinen puolustus 
toteuttamaan tositilanteessa? Onko Venäjä nyt vastustaja 
vai olisiko paluu kumppanuuteen vielä mahdollista?

Nato oli kylmän sodan jälkeen keskittynyt kaksi 
vuosikymmentä kriisinhallintaan oman alueen ulko-
puolella, mutta nyt painopiste palautettiin liittokunnan 
omalle alueelle. Jo keväällä 2014 käynnistettiin ensim-
mäiset välittömät tukitoimet, joilla osoitettiin solidaari-
suutta erityisesti itsensä uhanalaisiksi kokeneille itäisille 
jäsenmaille. Näihin toimiin sisältyivät mm. Baltian 
ilmavalvontaoperaation vahvistaminen sekä lisääntynyt 
harjoitustoiminta. Natossa käynnistettiin merkittävä 
sisäinen uudistustyö, jonka suuntaviivat on määritetty 
Nato-maiden johdon kesken huippukokouksissa.

Natossa on arvioitu, että Venäjän toimissa ei ole kyse 
vain ohimenevästä ilmiöstä, vaan turvallisuusympäristön 
pitkäaikaisesta heikentymisestä. Venäjä on vahvistanut 
sotilaallisia suorituskykyjään, parantanut valmiuttaan, 
jatkanut ydinaseidensa modernisointia ja uhannut länsi-
maita ydinaseiden käytöllä. Sotilaallisen voiman rinnalla 
Venäjän keinovalikoimaan ovat kuuluneet monimuo-
toiset hybriditoimet, kuten poliittinen, taloudellinen ja 
informaatiovaikuttaminen. Ukrainan tapahtumien ja Itä-
meren lisääntyneen sotilaallisen aktiviteetin lisäksi Nato 
on seurannut tarkkaan Venäjän toimia Pohjois-Atlantilla, 
itäisellä Välimerellä ja Syyriassa.

Vaikka yhtymäkohtia kylmän sodan ajanjaksoon on 
haluttu nähdä, Natossa ei piirretä yhtäläisyysmerkkejä 
kylmän sodan ja nykyisen turvallisuusympäristön välille. 
Turvallisuusympäristö on tänä päivänä monin tavoin 
arvaamattomampi ja vaikeammin ennakoitavissa, ja 
yhteisen puolustuksen suunnittelu on vaikeampi tehtävä 
kuin kylmän sodan aikana. Silloin Nato-maiden joukot 
tiesivät ennalta, missä ne tulisivat taistelemaan kriisiti-
lanteessa, ja joukot oli harjoitettu omiin tehtäviinsä. Etu-
linjan maihin oli jo normaalioloissa sijoitettu merkittävä 
määrä muiden Nato-maiden joukkoja. 

Tänään Naton on varauduttava siihen, että Venäjä 
voi haastaa sen useilla eri alueilla samanaikaisesti. Perin-
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“Our Alliance stands as one and an attack on one Ally will be regarded  
as an attack on all. This is the unbreakable commitment that has kept  

our nations safe for nearly 70 years.”
 

Remarks by NATO Secretary General Jens	Stoltenberg at the Latvian eFP Battlegroup 
opening ceremony, Camp Ādaži, Latvia, 19 June 2017.

teisten sotilaallisten uhkien lisäksi Natolla on vastattava-
naan monimuotoiset uhat ja haasteet aina terrorismista 
hallitsemattomaan maahanmuuttoon, jotka kumpuavat 
etupäässä epävakauden vyöhykkeeltä Pohjois-Afrikasta 
Lähi-itään.

Naton on tarjottava turvallisuutta kaikille jäsen-
mailleen ns. 360 asteen lähestymistavan mukaisesti eli 
riippumatta siitä, miltä suunnalta uhat tulevat. Tämä 
on haasteellinen tehtävä, joka edellyttää yhtenäisyyttä 
turvallisuusympäristön eri tavoin näkeviltä mailta sekä 
pitkäjänteistä taloudellista panostusta puolustukseen. 
Samaan aikaan ulkoisten haasteiden kanssa Nato on 
paininut sisäisten haasteiden kanssa, kun Yhdysvaltojen 
presidentti on julkisesti kyseenalaistanut sitoumuksensa 
Euroopan puolustamiseen (ks. 3.1).

Tämän päivän Nato ei ole hampaaton keskusteluker-
ho tai paperitiikeri, kuten joskus kuulee väitettävän. Nato 
ei myöskään ole kehittynyt aggressiiviseksi sotilasliitoksi, 
vaan Naton sotilaallinen uudistuminen on tapahtunut 
tiiviin poliittisen ohjauksen alaisuudessa. Natossa vakiin-
tui jo muutosprosessin varhaisessa vaiheessa yhteisym-
märrys siitä, että kaikkien toimien tulee olla puolustuk-
sellisia. Naton tukitoimet itäisille jäsenmaille mitoitettiin 
niin, etteivät ne provosoisi Venäjää. Nato on sitoutunut 
noudattamaan kaikkia kansainvälisiä sitoumuksia; myös 
Nato-Venäjä -peruskirjan rajoitteita, vaikka Venäjä itse 
on niitä rikkonut. Joissakin itäisissä Nato-maissa on 
katsottu peruskirjan menettäneen merkityksensä Venä-
jän toimien myötä, mutta siihen sitoutuminen on ollut 
monille Keski- ja Etelä-Euroopan maille välttämätön 
edellytys yhteisen puolustuksen vahvistamiseksi. 

Naton perustehtävä, Yhdistyneiden Kansakun-
tien peruskirjan 51 artiklan takaama oikeus yhteiseen 
puolustautumiseen, on ajankohtaisempi kuin koskaan 
kylmän sodan loppumisen jälkeen. Naton on jatkettava 
uudistumistaan, jotta se kykenee toteuttamaan perusteh-
tävänsä muuttuvassa turvallisuusympäristössä.

Naton kaiken toiminnan perustana on se, että jäsen-
maat ovat tarvittaessa valmiita lunastamaan toisilleen 
antamansa turvatakuun. Tämän turvatakuun piirissä on 
tällä hetkellä noin miljardi ihmistä pian 30 Nato-maassa 
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Naton turvatakuu 
kattaa valtaosan Euroopan unionin väestöstä: EU-kansa-
laisista noin 94 prosenttia asuu Nato-maassa.

Hyväksyttiin RAP-valmiusohjelma (Readiness  
Action Plan), joka antoi Naton uudistuksille  
institutionaalisen kehikon. Sen myötä:

- vahvistettiin nopean toiminnan NRF-joukkoa 
(NATO Response Force) ja perustettiin sen osaksi 
prikaatin vahvuinen erittäin korkeassa valmiudessa 
oleva VJTF-joukko (Very High Readiness Joint Task 
Force). Uudistetun NRF:n kokonaisvahvuus on  
noin 40 000.

- perustettiin pienet monikansalliset tukiyksiköt 
(NATO Force Integration Unit, NFIU) Itä- ja Keski- 
Euroopan jäsenmaihin. 

- laadittiin uudentyyppiset varautumissuunnitelmat 
itäisille jäsenmaille.

- tehostettiin harjoitustoimintaa ml. laajamittaiset 
harjoitukset. 

Käynnistettiin arviointi hybridisodankäynnistä ja 
Naton kyvystä vastata siihen. 

Todettiin, että kyberhyökkäykset voivat johtaa  
artikla 5:n käyttöönottoon.  

Sitouduttiin kääntämään puolustusbudjetit kasvuun. 

Uudistettiin kumppanuuksia. 
 
Lanseerattiin ns. DCB-aloite (Defence and Related 
Security Capacity Building Initiative), jolla tuetaan 
turvallisuus- ja puolustussektorin uudistuksia  
kolmansissa maissa.

WALESIN HUIPPUKOKOUS 9/2014 
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Päätettiin Naton pelotteen ja puolustuksen 
kattavasta vahvistamisesta, joka koskee joukkoja, 
suorituskykyjä, harjoitustoimintaa, suunnittelua, 
rakenteita ja prosesseja.

Näkyvin tulos oli päätös Naton joukkojen sijoitta-
misesta Baltian maihin ja Puolaan (ks. 1.6). Naton 
joukkojen saaminen omalle alueelle oli ollut näiden 
maiden pitkäaikainen toive.

Bulgarialle ja Romanialle luvattiin räätälöityä  
läsnäoloa.

Todettiin, että hybridisodankäynti on osa yhteistä 
puolustusta. 

Painotettiin vakauden edistämistä liittokunnan 
omien rajojen ulkopuolella. 

Päätettiin koulutus- ja neuvonantotuesta Irakille.

Päätettiin tukea ISISin vastaista koalitiota Naton 
AWACS-ilmavalvontakoneilla.

VARSOVAN HUIPPUKOKOUS 7/2016

Huippukokouksessa oli näkyvästi esillä presidentti 
Trumpin painottama taakanjakokysymys.

Jatkettiin pelotteen ja puolustuksen vahvistamista.

Kärkitulos oli päätös Naton komentorakenteen 
uudistamisesta. Saksan Ulmiin tulee logistiikkaan 
ja joukkojen siirtoihin Euroopan sisällä keskittyvä 
esikunta. Yhdysvaltojen Norfolkiin perustettavan 
uuden esikunnan keskeinen tehtävä on Pohjois- 
Atlantin meriyhteyksien turvaaminen. Nato päätti 
myös perustaa kyberoperaatiokeskuksen.

Käynnistettiin uusi valmiusaloite ”4 x 30”. Natolla 
tulee olla käytössään 30 pataljoonaa, 30 hävit-
täjälaivuetta ja 30 alusta 30 vuorokauden aikana 
taisteluvalmiudessa operaatioalueella. 

Sovittiin hybridiuhkien vastetiimien muodostami-
sesta jäsenmaiden tueksi.

Todettiin, että Nato voi ottaa artikla 5:n käyttöön 
vastauksena hybridihyökkäykseen, samoin kuin 
perinteiseen aseelliseen hyökkäykseen.

Päätettiin perustaa pienimuotoinen koulutus- 
operaatio Irakiin.

Hyväksyttiin uusi ilmavoimastrategia  
(Joint Air Power Strategy). 

Päätettiin laatia liittokunnan ensimmäinen  
avaruuspolitiikka.

BRYSSELIN HUIPPUKOKOUS 7/2018
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Naton ja Venäjän kumppanuus juontaa juurensa 25 
vuoden taakse. Venäjä on ollut Naton rauhankumppani 
vuodesta 1994, ja vuonna 1997 perustettiin ensimmäi-
nen Naton ja Venäjän kahdenvälinen yhteistyöneuvosto 
(NATO Russia Permanent Joint Council, vuodesta 
2002 eteenpäin NATO-Russia Council). Nato-Venäjä 
-neuvosto on käsitellyt laajaa kirjoa turvallisuuteen ja 
puolustukseen liittyviä kysymyksiä ja sen alaiset työryh-
mät ovat kattaneet useita osa-alueita aina terrorismin 
vastaisesta taistelusta meripelastukseen ja yhteisiin 
uhka-arvioihin. Venäjä on osallistunut Nato-johtoisiin 
kriisinhallintaoperaatioihin Balkanilla ja tukenut Naton 
ISAF-operaatiota sallimalla Nato-joukkojen huoltokul-
jetukset alueensa kautta. Lisäksi Venäjän merivoimat 
osallistui Naton artikla 5:n mukaiseen operaatioon Väli-
merellä. Nato-Venäjä –neuvostolla on myös ollut vuonna 
2006 käynnistetty yhteinen projekti huumeiden sala-
kuljetuksen vähentämiseksi Keski-Aasiassa. Projektissa 
koulutettiin Afganistanin, Pakistanin ja Keski-Aasian 
maiden virkamiehiä huumeiden vastaiseen työhön.

Naton ja Venäjän väliset suhteet ovat aina heijastel-
leet länsi-Venäjä -suhteiden ala- ja ylämäkiä. Jo ennen 
Krimin tapahtumia niitä vaikeuttivat eroavat näkemyk-
set kansainvälisestä järjestelmästä, ja kiistakysymyksinä 
olivat erityisesti Naton laajentuminen ja ohjuspuolustus-
järjestelmä. Venäjän ajattelutavalle tunnusomaista on ol-
lut halukkuus ylläpitää omassa vaikutuspiirissään olevaa 
”suojavyöhykettä” ulkorajojen suojaksi, mutta kylmän 
sodan jälkeen monet Venäjän siihen laskemat maat ovat 
liittyneet Natoon. Tässä tilanteessa Venäjä on katsonut, 
että se joutuu Naton saartamaksi laajentumisen myötä. 
Tosiasiassa vain murto-osa – vähemmän kuin 1/16 – sen 
ulkorajasta on Naton maan kanssa. Tämä osa Venä-

jän-rajaa on Suomen vastaisen rajan ohella edustanut 
vakaata osaa Venäjän ulkorajasta. Venäjän ja Naton 
pitkäaikaisista näkemyseroista huolimatta molemmilla 
on ollut halua jatkaa yhteistyötä.

Krimin valtaus ja Venäjän toimet Itä-Ukrainassa 
keväällä 2014 olivat kuitenkin käännekohta Naton ja 
Venäjän välisissä suhteissa. Kumppanuusyhteistyöllä 
oli rakennettu luottamusta miltei 20 vuotta, mutta se 
murtui hetkessä Venäjän käytettyä sotilaallista voimaa 
rajojen muuttamiseen Euroopassa ja rikottua kansainvä-
lisen sääntöpohjaisen järjestyksen. Keväällä 2014 Nato 
päätti jäädyttää käytännön yhteistyön Venäjän kanssa, 
mutta pitää kanavat auki korkean tason dialogille.  
Tämä ns. kahden raiteen politiikka on edelleen voi-
massa. Nato-Venäjä -neuvosto on kokoontunut viime 
vuosina kahdesta neljään kertaa vuodessa suurlähettiläs-
tasolla.

Naton ja Venäjän välille on luotu poliittisen tason 
dialogin lisäksi myös sotilaalliset yhteydet tiedonvaih-
don mahdollistamiseksi. Tavoitteena on välttää väärin-
käsitykset, virhearviot ja tahaton eskalaatio sekä lisätä 
läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta. Nato on tuonut 
selkeästi esille, että se ei hae vastakkainasettelua Venäjän 
kanssa eikä muodosta uhkaa Venäjälle.

Suurena ongelmana Natossa on nähty läpinäkyvyy-
den puute Venäjän toiminnassa, mikä on ilmennyt esi-
merkiksi suurten ennalta ilmoittamattomien ja nopeasti 
käynnistettyjen harjoitusten järjestämisessä liittokunnan 
rajojen lähellä. Tällainen harjoitus osaltaan toimi savu-
verhona Venäjän Ukrainassa aloittamalla sodalle. Naton 
ja Venäjän väliset suhteet notkahtivat yhä huonommalle 
tolalle Venäjän vallattua kolme Ukrainan merivoi-
mien alusta Asovanmerellä Kertsinsalmen tuntumassa 

1.2	 	Naton	ja	Venäjän	suhteet	

Naton ja Venäjän kumppanuus juontaa juurensa 25 vuoden taakse.  
Kahdenvälisessä Nato-Venäjä -neuvostossa on vaihdettu näkemyksiä ja 
tehty käytännön yhteistyötä.

Venäjän toimet Krimillä ja Itä-Ukrainassa pakottivat Naton turvallisuus- 
ympäristön ja Venäjän-suhteensa uudelleenarviointiin.

Keväällä 2014 Nato päätti jäädyttää käytännön yhteistyön Venäjän kanssa, 
mutta pitää kanavat auki korkean tason dialogille. 

Nato noudattaa ns. kahden raiteen politiikkaa. Yhteisen puolustuksen 
vahvistamista täydentää valmius vuoropuheluun Venäjän kanssa. 
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marraskuussa 2018. Pitkäaikaisena huolena ovat olleet 
Venäjän sopimusrikkomukset asevalvonnassa (ks. 2.6). 

Venäjän toimia leimaa monitahoinen hybridivaikut-
taminen. Venäjä on pyrkinyt vaikuttamaan Nato-maihin 
esimerkiksi kyberhyökkäyksillä, disinformaatiokam-
panjoilla, sekaantumisella Yhdysvaltojen vaaleihin ja 
hermokaasun käytöllä Ison-Britannian alueella. Natossa 
on arvioitu, että Venäjän perimmäisenä pyrkimyksenä 
on kiilan lyöminen Nato-maiden välille ja lännen yhte-
näisyyden heikentäminen. 

Venäjä on kritisoinut erityisesti Krimin tapahtumien 
jälkeen lisääntynyttä Naton harjoitustoimintaa sekä läs-
näolon perustamista itäiseen Eurooppaan. Nato on kui-
tenkin mitoittanut läsnäolonsa Nato-Venäjä -peruskirjan 
rajoitteita kunnioittaen ja läsnäolo on lukumäärältään 

varsin pienimuotoista. Huomionarvoista on myös se, 
että Nato-Venäjä -peruskirja erikseen sallii infrastruk-
tuurin, joka mahdollistaa avun toimittamisen perille. 

Natossa on toistaiseksi säilytetty yhtenäinen perus-
linja Venäjään, mutta sisäisiä näkemyseroja ei voi kiistää. 
Maantieteellisesti Venäjää lähempänä sijaitsevat maat 
kokevat sen suuremmaksi uhaksi kuin eteläiset liittolai-
set. Venäjä pyrkii hyödyntämään näitä sisäisiä paino-
tuseroja ja sen on arvioitu tavoittelevan paluuta Krimiä 
edeltävään suhteiden tasoon. Naton vallitsevan linjauk-
sen mukaan Nato voi normalisoida suhteensa Venäjään 
kuitenkin vasta tämän osoitettua sitoumuksensa kan-
sainväliseen oikeuteen ja kansainvälisiin velvoitteisiin. 
Tämä linja vahvistettiin valtionpäämiestasolla viimeksi 
Brysselin huippukokouksessa kesällä 2018. 

“We will continue to pursue dialogue, while we keep our  
defences strong: not to provoke a conflict – but to prevent  

a conflict and to preserve the peace.”
 

Keynote Speech by NATO Deputy Secretary General Rose	Gottemoeller at  
a commemoration ceremony in Prague to mark the 15th and 20th anniversaries  

of the Visegrad countries joining NATO, 12 March 2019.
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Naton olemassaolon päätavoite on aina ollut ehkäistä 
sotaa ja sotilallisia kriisejä ja varmistaa ennalta, ettei 
jäsenmaihin muodostu turvallisuusvajetta. Ennaltaeh-
käisykynnyksessä eli pelotteessa ei siis ole mitään uutta. 
Uutta on kuitenkin se, että pelote on palannut Naton 
agendan keskiöön ensimmäisen kerran kylmän sodan 
loputtua. 

Nato pyrkii tekemään hyökkäyksen niin kalliiksi, 
että se saa mahdollisen hyökkääjän luopumaan ai-
keistaan. Jos Naton kyky tai tahto puolustustaa jotain 
jäsenmaataan arvioitaisiin heikoksi, saattaisi se houku-
tella vastustajan testaamaan, josko aggressio tuottaisi 
toivotun tuloksen nopeasti ja siedettävällä hinnalla. Jos 
taas hyökkääjä arvioi saavansa vastaansa koko liitto-
kunnan sotilaallisen voiman ja viime kädessä ydinaseet, 
se tuskin lähtee hyökkäämään. Toistaiseksi pelote on 
pitänyt; Nato-maahan ei ole ikinä kohdistunut sotilaal-
lista hyökkäystä.

Jos pelote pettää, Nato varautuu puolustamaan jäsen-
maitaan. Liittokunnan peruskirjan artikla 5:n mukaan 
hyökkäys yhteen jäsenmaahan on hyökkäys kaikkia 
jäsenmaita kohtaan. Minkälainen hyökkäys sitten johtai-
si artikla 5:n aktivointiin? Tätä Nato ei kerro ulospäin.  
Vastustajalle ei haluta antaa tietoja, joiden mukaan se 
voisi mitoittaa hyökkäyksensä juuri Naton vastauskyn-
nyksen alapuolelle.

Naton kokonaispelote koostuu kolmesta komponen-
tista: tavanomaiset joukot, ohjuspuolustus ja ydinaseet. 
Esimerkkejä tavanomaisista joukoista ovat eteentyön-
netty läsnäolo, nopean toiminnan joukot sekä vahvis-
tukset. Naton eteentyönnetty läsnäolo on ennen muuta 
pelotejoukko, jolla annetaan vahva viesti ulospäin siitä, 
että hyökkäys Baltian maihin tai Puolaan olisi hyökkäys 
koko liittokuntaa vastaan. 

Vuodesta 2010 alkaen Nato on kehittänyt strategista 
ohjuspuolustuskykyä, jonka päämääränä on suojata 
Naton eurooppalaisten jäsenmaiden väestöä, aluetta ja 
joukkoja. Se rakentuu taktisen tason ohjuspuolustusky-
vyn varaan, joka suojaa operaatioissa olevia joukkoja 
ohjusuhilta. Naton yhteinen rahoitus kattaa vain ohjus-
puolustuskyvyn johtamis-, viesti- ja tiedustelujärjestel-
mät. Muut ohjuspuolustusjärjestelmän komponentit eli 
torjuntaohjukset ja sensorit tulevat jäsenmailta kansal-
lisina kontribuutioina. Naton strateginen ohjuspuolus-
tuskyky saavutti alustavan operatiivisen toimintakyvyn 
2016 ja valmistunee 2020-luvulla.

Ohjuspuolustus on puolustuksellinen, ja se on 
tarkoitettu euroatlanttisen alueen ulkopuolelta tulevia 
ohjusuhkia, eikä Venäjää vastaan. Siten liittokunnan 
ohjuspuolustus ei heikennä Venäjän strategista pelo-
tetta, eikä Natolla ole aikomusta suunnata järjestelmää 
sellaiseen kyvykkyyteen tulevaisuudessa. Myöskään Yh-
dysvaltojen ja isäntämaiden kahdenväliset sopimukset 
eivät sallisi ohjuspuolustusjärjestelmän käyttöä muihin 
tarkoituksiin. Nato on valmis käymään dialogia Venäjän 
kanssa myös ohjuspuolustuksesta. Naton ohjuspuolu-
stuksen kehitystä tultaneen arvioimaan Yhdysvaltojen 
vuonna 2019 julkaiseman uuden ohjuspuolustusselon-
teon valossa. 

Strategiset ydinaseet, erityisesti Yhdysvaltojen, ovat 
Naton pelotteen viimeinen tae. Naton ydinaseiden pää-
määränä on säilyttää rauha, estää painostusta ja ennal-
taehkäistä aggressiota. Olosuhteet, joissa Nato joutuisi 
mahdollisesti käyttämään ydinaseita, ovat äärimmäisen 
kaukaiset. Natossa on kuitenkin linjattu, että niin kauan 
kun maailmassa on ydinaseita, Nato pysyy ydinaseliittona.

Naton ydinasepolitiikan sisältöön ei ole tehty muu-
toksia muuttuneessa turvallisuusympäristössä. Nato on 

1.3	 	Päätarkoituksena	ennaltaehkäisy:	vahvistuva	pelote

Naton olemassaolon tärkein tavoite on aina ollut sodan ja sotilaallisten 
konfliktien ennaltaehkäisy. Toistaiseksi pelote on pitänyt – Nato-maahan 
ei ole hyökätty. 

Pelotteen merkitys on korostunut muuttuneessa turvallisuusympäristössä 
ja siitä viestitään aiempaa aktiivisemmin.

Tavanomaisten joukkojen ja ohjuspuolustuksen lisäksi Naton pelotteen 
viimeisenä takeena ovat ydinaseet. 

Myös jäsenmaiden yhteiskuntien kokonaisvaltainen kriisinsietokyky eli  
resilienssi on keskeinen osa pelotetta.
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kuitenkin halunnut viestiä aiempaa selkeämmin, että 
ydinaseet ovat osa Naton kokonaispelotetta. Ydinasepe-
lotteen uskottavuus edellyttää, että Natossa ylläpidetään 
ydinaseisiin liittyviä suorituskykyjä ja harjoitetaan 
niihin liittyvää päätöksentekoa. 

Yhdysvaltojen lisäksi ydinaseita Nato-maista on 
Iso-Britannialla ja Ranskalla. Vaikka ydinasevaltoja on 
vain kolme, kaikki liittolaiset ovat sitoutuneita Naton 
ydinaselinjauksiin ja voivat halutessaan osallistua Naton 
ydinasepolitiikan valmisteluun ns. ydinaseryhmässä 
(Nuclear Planning Group). Sen työskentelyyn osal-
listuvat kaikki jäsenmaat Ranskaa lukuun ottamatta.
Lisäksi viisi Nato-maata (Belgia, Hollanti, Italia, Saksa  

ja Turkki) isännöivät Yhdysvaltojen Eurooppaan 
sijoittamia ei-strategisia ydinaseita ja ylläpitävät näiden 
käytön edellyttämää infrastruktuuria ja suorituskykyjä 
eli ydinpommin kuljettamiseen kykeneviä kaksoiskäyt-
tökoneita. Osa jäsenmaista, kuten Norja ja Tanska, ovat 
jo liittymisensä yhteydessä ilmoittaneet, etteivät ne ota 
ydinaseita alueelleen. 

Myös siviilivalmius ja yhteiskunnan kokonaisval-
tainen kriisinsietokyky eli resilienssi ovat keskeinen 
osa Naton pelotetta. Nato-jäsenmaille on laadittu 
yhteiset siviilivalmiuden perusvaatimukset seitsemälle 
eri osa-alueelle. Näillä pyritään nostamaan kynnystä 
vaikuttaa Nato-maihin hybridikeinoin.

”Sopimuspuolet sopivat siitä, että aseellista	
hyökkäystä	yhtä	tai	useampaa	sopimuspuolta	
vastaan Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa on	
pidettävä	hyökkäyksenä	niitä	kaikkia	vastaan, 
ja tämän seurauksena ne sopivat, että jos tällai-
nen aseellinen hyökkäys tapahtuu, kukin niistä 
harjoittamalla omaa tai yhteistä Yhdistyneitten 
Kansakuntien peruskirjan 51 artiklan tunnusta-
maa itsepuolustusoikeuttaan auttaa	hyökkäyk-
sen	kohteeksi	joutunutta		sopimuspuolta	tai	
sopimuspuolia	ryhtymällä	välittömästi,	yksin	
tai	yhdessä	toisten	sopimuspuolten	kanssa,	
sellaiseen	toimintaan,	jonka	se	arvioi	tarpeel-
liseksi,	mukaan	lukien	aseellisen	voiman	käy-
tön, tarkoituksenaan palauttaa Pohjois-Atlantin 
alueen turvallisuus ja ylläpitää sitä.”

 

EPÄVIRALLINEN KÄÄNNÖS  

(Suomen Atlantti-Seura ry 2014: ”Mikä Nato on?”)

Pohjois-Atlantin sopimuksen  
5 artikla, 4.4.1949:
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Naton artikla 5:n takana on koneisto, jolla Nato kykenee 
käytännön tasolla toimeenpanemaan yhteisen puolus-
tuksen. Tämä on ratkaiseva ero verrattuna Euroopan 
unionin keskinäisen avunannon lausekkeeseen (42.7), 
joka on sanamuodoltaan velvoittava, mutta jonka 
toimeenpanemiseksi ei ole olemassa eikä ole tarkoitus 
luoda vastaavia järjestelyjä kuin Natolla. 

Ei ole olemassa mitään ylikansallista Nato-armei-
jaa, vaan Naton suorituskyvyt koostuvat jäsenmaiden 
kansallisista asevoimista ja voimavaroista. Natolla on 
kuitenkin muutamia tärkeitä yhteisesti omistettuja 
suorituskykyjä, joihin lukeutuvat AWACS-ilmavalvon-
takoneet (Airborne Warning & Control System), miehit-
tämättömät Global Hawk -koneet sekä Naton pysyvät 
merivoimaosastot.

Naton kyky yhteiseen puolustukseen perustuu 
yhteiseen puolustussuunnitteluprosessiin, integroituun 
sotilaalliseen komentorakenteeseen ja yhteisiin harjoi-
tuksiin. Nämä järjestelyt varmistavat käytännön tasolla 
sen, että Nato kykenisi lunastamaan turvatakuun, mikäli 
tarve ilmenisi. 

Natossa lähtökohtana on varautuminen Venäjän 
”näyttämönlaajuiseen” lähestymistapaan, jonka mukai-
sesti Venäjä suuntaa toimensa koko liittokuntaa eikä 
vain sen yhtä aluetta vastaan. Tämä asettaa merkittäviä 
vaatimuksia Natolle. Naton on kyettävä turvaamaan liit-
tokunnan alue koko syvyydessään ja laajuudessaan sekä 
merialueet. Naton Euroopan-joukkojen komentajan 
vastuualue ulottuu Pohjoisnavalta Kravun kääntöpiirille 

etelässä ja Yhdysvalloista Naton itärajalle. Se linkittyy 
Pohjois-Atlantin, Pohjanmeren, Itämeren, Mustanmeren 
ja Välimeren merialueisiin. 

Tämä on haastava tehtävä, sillä kylmän sodan 
jälkeen useimmat Naton eurooppalaiset jäsenmaat 
laiminlöivät asevoimiensa kehittämistä ja suuntautuivat 
aluepuolustuksen sijasta kriisinhallintatehtäviin oman 
alueen ulkopuolella. Puolustusbudjetteja laskettiin mer-
kittävästi, kun konkeettista kylmän sodan aikaan rin-
nastettavaa uhkaa ei ollut näköpiirissä. Eurooppalaisten 
maiden riippuvuus Yhdysvalloista erityisesti kalliiden 
kärkisuorituskykyjen (esim. tiedustelu- ja valvontakyvyt, 
ilmatankkauskoneet, täsmäaseet) osalta kasvoi. Tämä 
tuli selvästi esille esimerkiksi vuonna 2011 toteutetussa 
Libyan-operaatiossa. Monilta Nato-mailta puuttui tällai-
sessa operaatiossa tarvittava sotilaallinen suorituskyky.

Puolustussuunnitteluprosessi on ollut keskeinen 
työkalu, kun Naton suuntaa on käännetty takaisin yh-
teisen puolustuksen perustehtävään. Siinä määritetään 
ne suorituskyvyt, joita Nato tarvitsee puolustaakseen 
jäsenmaitaan eri tilanteissa aina laajamittaiseen sotaan 
asti. Keskeistä on kyky toimia kiistetyssä toimintaym-
päristössä, jossa vastustaja voi pitkän kantaman suori-
tuskyvyillään vaikeuttaa Naton pääsyä operaatioalueelle 
tai toimintaa siellä. Lisäksi tarvitaan joustavuutta, sillä 
turvallisuusympäristö on yhä vaikeammin ennakoitavis-
sa ja varoitusajat ovat lyhentyneet. 

Naton puolustussuunnitteluprosessin avulla maiden 
Natolle ilmoittamia kansallisia suorituskykyjä ohjataan 

1.4		 Käytännön	toimia	yhteisen	puolustuksen	vahvistamiseksi

Natolla on ennalta suunniteltu ja harjoiteltu kyky toimeenpanna turvatakuu 
sekä tarvittavat johtamisrakenteet. Vastaavaa koneistoa ei luoda Euroopan 
unioniin.

Turvallisuusympäristön heikentyminen on kasvattanut vaatimuksia Naton 
yhteiselle puolustukselle. Perustehtävä on kyettävä toteuttamaan vaikeam-
min ennakoitavassa toimintaympäristössä, jossa ennakkovaroitusajat ovat 
lyhyet tai olemattomat.

Tämä on haastava tehtävä, sillä useimmat Naton eurooppalaiset jäsenmaat 
laiminlöivät asevoimiensa kehittämistä kylmän sodan jälkeen ja laskivat puo-
lustusbudjettejaan. Nyt suunta on muutettu: Nato-maat panostavat jälleen 
vaativassa ja laajamittaisessa sodankäynnissä tarvittaviin suorituskykyihin. 

Keskeisiä työlinjoja ovat Naton komentorakenteen uudistaminen, valmiuden 
parantaminen ja vahvistusjoukkojen valmistelu.
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ja kehitetään yhdessä. Puolustussuunnitteluprosessissa 
määritetään kokonaisuudessaan ne suorituskyvyt, joita 
Nato tarvitsee tehtäviensä toteuttamiseksi, ja sovitaan 
kullekin jäsenmaalle näihin liittyvät maakohtaiset suori-
tuskykytavoitteet. 

Puolustussuunnittelussa jäsenmaille on jyvitetty ai-
empaa vaativampia tavoitteita, joilla ohjataan jäsenmaita 
palauttamaan perinteisen sodankäynnin vaatimat kyvyt. 
Esimerkiksi Tanska, joka pitkään kylmän sodan jälkeen 
keskittyi oman alueen ulkopuoliseen kriisinhallintaan, 
on palannut korostamaan alueellisen puolustuksen mer-
kitystä. Tanskan uusimmissa suorituskykytavoitteissa 
otetaan huomioon, että kriisitilanteessa Tanska todennä-
köisesti toimisi järjestelyalueena tai perustamispaikkana 
muiden liittolaisten vahvistusjoukoille niiden ollessa 
matkalla operaatioalueelle. Tanskalla tulee olla kyky  
suojata liittolaisjoukkoja omalla alueellaan sekä kyky 
toimia osana laajempia monikansallisia joukkokokonai-
suuksia.

Naton näkökulmasta keskeisiä puolustuksen kehit-
tämisen painopistealueita ovat mm. raskaan kaluston 
lisääminen, laajamittaiset harjoitukset, kyberpuolustus, 
ohjuspuolustus ja johtamiskyky. Tärkeä käynnissä oleva 
työkokonaisuus strategisen ennakoinnin parantamiseksi 
on yhteisten tiedustelun ja valvonnan suorituskykyjen 
kehittäminen. Tähän liittyen Naton käyttöön on yhtei-
sesti hankittu miehittämättömiä Global Hawk-koneita ja 
päätetty jatkaa liittokunnan yhteisten AWACS-ilmaval-
vontakoneiden elinkaarta.

 Komentorakenne on Naton selkäranka, joka mahdollis-
taa yhteisten operaatioiden toimeenpanon ja johtamisen. 
Komentorakenne koostuu pysyvistä monikansallisista ja 
yhteisesti rahoitetuista esikunnista, jotka sijaitsevat eri 
Nato-maissa. Turvallisuusympäristön heikentyminen 
on kasvattanut vaatimuksia Naton komentorakenteelle. 
Edellinen komentorakenneuudistus (2010-2011) toteu-
tettiin tilanteessa, jossa Naton pääasiallinen huomio oli 
oman alueen ulkopuolisessa kriisinhallinnassa.

Brysselin huippukokouksessa 2018 päätettiin 
komentorakenteen uudistamisesta. Sen on vastattava 
muuttuneeseen turvallisuusympäristöön eli oltava ”fit 
for purpose”. Komentorakenteen vahvuutta lisätään 
yli 1200 henkilöllä, jolloin sen kokonaisvahvuus tulee 
olemaan noin 8 000. Komentorakenneuudistuksen 
toimeenpano kestää arviolta noin kolme vuotta. Myös 
uudistettu komentorakenne tulee olemaan huomattavas-
ti pienempi kuin kylmän sodan aikana, jonka lopussa 
sen vahvuus oli yli 22 000.

Osana komentorakenneuudistusta Nato perustaa 
ainakin kaksi uutta esikuntaa. Yhdysvaltojen Norfolkiin 
tuleva yhteisoperaatioesikunta keskittyy Pohjois-At-
lantin meriyhteyksien turvaamiseen. Saksan Ulmiin 
perustetaan joukkojen siirtoihin Euroopan sisällä 
keskittyvä logistiikkapainotteinen esikunta. Komentora-
kenteen lisäksi Nato on vahvistanut joukkorakennettaan, 
jolla tarkoitetaan jäsenmaiden Naton käyttöön tarjo-
amia kansallisia esikuntia. Tähän liittyen on vahvistettu 
Puolan Szczecinissä olevan monikansallisen esikunnan 

AWACS-ilmavalvontakoneet ovat Naton yhteisiä. Niillä parannetaan tilannetietoisuutta ja tuetaan Naton päätöksentekoa.
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roolia Koillis-Euroopan puolustuksessa ja perustettu 
Latviaan uusi monikansallinen esikunta.

Harjoitustoiminnan kautta testataan liittolaisten 
yhteistoimintakykyä ja harjoitetaan ennalta laadittujen 
suunnitelmien toimeenpanoa. Painopiste on siirretty 
jälleen laajamittaisiin harjoituksiin. Loppuvuonna 2018 
Nato järjesti Norjassa laajimman harjoituksensa kylmän 
sodan jälkeen. Trident Juncture 2018 -harjoitukseen 
osallistui noin 50 000 sotilasta, 10 000 ajoneuvoa, 250 il-
ma-alusta ja 65 alusta. Tavoitteena oli testata Naton kyky 
vahvistaa Norjaa kriisitilanteessa. Norjalle harjoitus oli 
tärkeä. Sillä voitiin viestiä ulospäin, että myös pohjoiset 
alueet ovat osa Naton vastuualuetta ja niitä varaudutaan 
puolustamaan. Nato-maiden lisäksi harjoitukseen osal-
listuivat Suomi ja Ruotsi kumppanimaan roolissa.

Naton sopeutuminen muuttuneeseen turvalli-
suusympäristöön on painottunut itäisten jäsenmaiden 
puolustuksen vahvistamiseen. Itäisille jäsenmaille on 
laadittu alueelliset puolustussuunnitelmat. Lisäksi kah-
deksaan jäsenmaahan (Bulgaria, Latvia, Liettua, Puola, 
Romania, Slovakia, Unkari ja Viro) on perustettu avun 
vastaanottoon keskittyvät tukiyksiköt. Merkittävä askel 
oli eteentyönnetyn läsnäolon perustaminen Baltian 
maihin ja Puolaan (ks. 1.6). Romaniaan ja Bulgariaan 
on kohdennettu räätälöityä läsnäoloa ja vahvennet-
tuja tukitoimia. Oman erittäin tärkeän lisänsä Naton 
pelotteeseen ja puolustukseen tuovat Yhdysvaltain 
kahdenväliset joukkokontribuutiot esimerkiksi Norjassa 
ja valmiusvarastot useissa Euroopan maissa.

Yhtenä painopistealueena on ollut valmiuden paran-
taminen. Naton nopean toiminnan NRF-joukkoja on 
kasvatettu ja niiden osaksi on perustettu erittäin nopean 
toiminnan VJTF-joukot (Very High Readiness Joint Task 
Force). Parhaillaan käynnissä on Brysselin huippuko-
kouksessa hyväksytyn Naton valmiusaloitteen toimeen-
pano. Ns. 4 x 30 -aloitteen mukaisesti Natolla tulee 
olla käytössään 30 pataljoonaa, 30 hävittäjälaivuetta ja 

30 alusta 30 vuorokauden aikana taisteluvalmiudessa 
operaatioalueella. 

Natolle valmius on osa laajempaa kokonaisuutta, 
johon kuuluu korkeassa valmiudessa olevien joukkojen 
lisäksi kyky päättää oikea-aikaisesti joukkojen käytöstä 
sekä siirtää ne harjoitus- tai operaatioalueelle sekä no-
pean toiminnan joukkojen täydentäminen vahvistusjou-
koilla. Tuloksia on jo saavutettu, mutta työ on edelleen 
kesken. Natossa on luotu nopeutetun päätöksenteon 
mekanismit, joiden mukaisesti nopean toiminnan  
joukkojen käytöstä voidaan päättää 8-12 tunnin kulu- 
essa.

Joukkojen siirrot Baltiaan ja Puolaan sekä harjoi-
tustoiminta ovat kuitenkin nostaneet esille sotilaallisen 
liikkuvuuden esteet. Niiden poistaminen edellyttää 
useita toimia, joihin lukeutuvat esimerkiksi rajanyli-
tyksiä koskevien lupamenettelyjen nopeuttaminen, 
tullauskäytäntöjen yhdenmukaistaminen ja sotilaallisten 
tarpeiden ottaminen huomioon liikenneinfrastruk-
tuurissa. Ajankohtainen työkokonaisuus Natossa on 
vahvistusstrategian laadinta. Eteentyönnetyn läsnäolon 
uskottavuus edellyttää, että sen tueksi on lähetettävissä 
oikea-aikaisesti riittävät vahvistukset.

Muuttuneessa turvallisuusympäristössä korostuu 
myös siviilivalmiuden tehostaminen, sillä kriisitilantees-
sakin puolustusvoimien toimintakyky ja huolto perus-
tuvat siviiliyhteiskunnan rakenteille, kuten esimerkiksi 
rautateiden, satamien ja lentokenttien toimintaan. 
Natossa tehtävä huoltovarmuustyö tukee kansallisesti 
ylläpidettävää siviili- ja sotilaallista huoltovarmuutta. 
Yhteistyö tukee yhteiskunnan kriisinkestävyyden kan-
nalta olennaisten tuotteiden ja palveluiden saatavuutta 
kriisitilanteessa. Nato esimerkiksi ylläpitää listausta so-
tilaskäyttöön soveltuvasta merikuljetuskalustosta. Naton 
käytössä on edelleen kylmän sodan aikana rakennettu, 
yli 12 000 kilometriä pitkä ja 13 jäsenmaan alueelle 
ulottuva öljy- ja kaasuputkiverkosto.
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Natolla on varsin toimiva prosessi tunnistetun, käynnis-
sä olevan sotilaallisen kriisin hoitamiseksi. Haasteena 
on nimenomaan kriisiä edeltävä harmaa vaihe, jossa 
vastustaja pyrkii vaikuttamaan hybridikeinoin, yhdistel-
len koordinoidusti sotilaallisia ja ei-sotilaallisia keinoja. 
Hybridivaikuttamisen keinoihin kuuluvat esimerkiksi 
disinformaatio, kyberhyökkäykset, taloudellinen painos-
tus ja tunnuksettomien taistelijoiden sekä viime kädessä 
myös sotilaallisen voiman käyttö.  

Nato varautuu hybridiuhkiin hybridistrategiansa 
(2015) ja sitä koskevan toimeenpanosuunnitelman mu-
kaisesti. Naton vastaus hybridiuhkiin koostuu kolmesta 
työnlinjasta; 1) varautuminen (prepare), (2) pelote (de-
ter) ja (3) puolustus (defend). Näistä kaksi jälkimmäistä 
ovat osa yhteisen puolustuksen ja pelotteen vahvistamista 
(ks. edeltävät luvut). Varautuminen tarkoittaa hybriditoi-
mien tunnistamista ja niistä vastuussa olevan tahon tun-
nistamista (”attribuutio”), kykyä tehokkaaseen tilannear-
viointiin ja päätöksenteon tukemiseen sekä yhteiskunnan 
kriisinsietokyvyn eli resilienssin vahvistamista. 

Naton toimet hybridiuhkatilanteessa perustuvat  
Naton peruskirjan eli Washingtonin sopimuksen artik-
loiden 3, 4 ja 5 muodostamaan kokonaisuuteen. Kol- 
mannen artiklan mukaan kunkin jäsenmaan tulee  
ylläpitää ja kehittää suorituskykyjä sekä yksin että 
yhdessä hyökkäyksen torjumiseksi. Neljännen artiklan 
mukaan jokainen Nato-maa voi pyytää turvallisuuskon-
sultaatioita kokiessaan uhkaa alueelliselle koskematto-
muudelleen tai turvallisuudelleen. Yhteistä puolustusta 
koskeva viides artikla mahdollistaa liittokunnan yhteiset 
vastatoimet.

Naton huippukokouksissa on linjattu, että artikla 5 voi-
daan ottaa käyttöön myös hybridihyökkäyksen tilantees-
sa. Artikla 5:n käyttöönotto kaikissa tilanteissa perustuu 
aina Naton neuvoston tapauskohtaiseen arvioon ja 
yksimieliseen päätökseen.  

Tehokkaan tilannearvion ja päätöksenteon tukemi-
seksi Naton päämajan rakenteita on uudistettu. Pää-
majaan on perustettu uusi tiedusteluosasto, joka tekee 
tiivistä yhteistyötä EU:n kanssa hybridiuhkien analysoin-
nissa ja tilannetietoisuudessa. Natossa on myös lisätty 
erilaisten hybriditilanteiden harjoittelua. Pöytäpelit  
tai päätöksentekoharjoitukset ovat keskeinen työkalu 
varautua hybriditilanteisiin, joissa päätöksiä joudutaan 
usein tekemään ilman täyttä kokonaiskuvaa tilanteesta. 
Nato on myös perustamassa hybridivastetiimejä, jotka 
auttavat hybridihyökkäysten kohteeksi joutuneita jäsen-
maita.

Varautumisessa korostuu yhteistyö ja parhaiden käy-
täntöjen vaihtaminen EU:n lisäksi myös kumppaneiden 
kanssa. Helsingissä sijaitsevan Euroopan hybridiuhkien 
torjunnan osaamiskeskuksen tekemää työtä pidetään 
Natossa tärkeänä. Samoin Naton osaamiskeskukset 
Baltian maissa tukevat Naton varautumista hybridiuh-
kiin kyberpuolustuksen, strategisen kommunikaation ja 
energiaturvallisuuden sektoreilla.

Naton siviilivalmiuspuolella tehdään laaja-alaisesti 
työtä joka parantaa Naton varautumista hybridiuh-
kiin. Nato-maille on asetettu yhteiskunnan laaja-alaista 
kriisinsietokykyä eli resilienssiä koskevia tavoitteita 
seitsemällä osa-alueella: valtionhallinnon toimintakyvyn 
turvaaminen, energiahuolto, kyky hallita suuria väestö-

1.5		 	Nato	ja	hybridiuhat	

Nato parantaa valmiuksiaan toimia sotilaallista kriisiä edeltävässä harmaassa 
vaiheessa, jossa vastustaja pyrkii vaikuttamaan monimuotoisin hybridikei-
noin. Naton ensimmäinen hybridistrategia valmistui vuonna 2015. 

Keskeistä on kyky tunnistaa hybriditoimet ja niistä vastuussa oleva taho, 
tehokas tilannearviointi sekä resilienssin vahvistaminen. Yhteistyö EU:n ja 
kumppaneiden kanssa on Natolle tärkeää.

Nato vahvistaa kyberpuolustustaan. Natolle kybertoimintaympäristö on yksi 
taistelutilan ulottuvuuksista siinä missä maa-, meri- ja ilmatoimintakin.

Natossa on linjattu, että artikla 5 voidaan ottaa käyttöön myös kyber- tai 
muun hybridihyökkäyksen tilanteessa silloin kun Naton neuvosto yksimieli-
sesti niin päättää.
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liikkeitä, vesi- ja elintarvikehuolto, suurien uhrimäärien 
käsittelykyky sekä viestintäpalveluiden ja liikenneyhte-
yksien turvaaminen. Jäsenmaat toimeenpanevat nämä 
resilienssin perusvaatimukset kansallisesti. Tavoitteena 
on vähentää haavoittuvuuksia sekä varmistaa riittävä 
siviilituki sotilasviranomaisille. Perusvaatimusten avulla 
Nato voi myös arvioida säännöllisesti liittokunnan sivii-
livalmiuden tilaa. 

Kyberpuolustus 
Keskeinen osa hybridiuhkiin varautumista on kyber-
puolustus. Nato katsoo kyberin olevan yksi taistelutilan 
ulottuvuuksista siinä missä maa-, meri- ja ilmatoimin-
takin. Nato integroi kyberpuolustuksen osaksi kaikkea 
suunnittelua ja toimintaa. 

Naton valtionpäämiehet linjasivat Walesin huippu-
kokouksessa vuonna 2014, että kyberhyökkäykset voivat 
johtaa artikla 5:n käyttöönottoon. Toisaalta Nato voi 
vastata kyberhyökkäyksiin myös silloin, kun ne jäävät 
artikla 5:n alapuolelle. Naton vastaus riippuisi Naton 
neuvoston päätöksestä ja voisi käsittää diplomaattisia ja 
taloudellisia sanktioita, kybervaikuttamista tai sotilaal-
lista voimaa.

Kyberpuolustuskyvyn vahvistamiseksi Nato on 
perustanut kyberpuolustuksen operaatiokeskuksen stra-

tegisen tason esikuntaansa Belgian Monsissa (SHAPE). 
Tavoitteena on laajentaa Naton operaatiokomentajan 
keinovalikoimaa siten, että hänellä on käytössään perin-
teisten sotilaallisten keinojen lisäksi myös muita työka-
luja. Natolle ei kehitetä omia hyökkäyksellisiä kyberky-
kyjä, mutta tietyt jäsenmaat voivat luovuttaa niitä Naton 
käyttöön. Näitä ovat luvanneet esimerkiksi Yhdysvallat 
ja Tanska. Naton kyberpuolustuksen toimeenpano pe-
rustuu kaikilta osin kansainväliseen oikeuteen. 

Natossa on myös käynnissä Varsovan huippuko-
kouksessa hyväksytyn kyberpuolustussitoumuksen 
toimeenpano. Sen tavoitteena on suojata ne tietoliiken-
ne- ja verkkoyhteydet jäsenmaissa, joista Naton kriittiset 
toiminnot olisivat riippuvaisia hybridisodankäynnin 
tilanteessa.

Nato on panostanut vahvasti kyberpuolustusta kos-
kevaan harjoitustoimintaan. Naton kyberpuolustuksen 
osaamiskeskus Tallinnassa on keskeisessä roolissa isojen 
kyberharjoitusten järjestämisessä. Natolla on myös 
kyberpuolustuksen vastetiimit, joilla se voi tukea jäsen-
maitaan. Kyberpuolustus on yksi Nato-EU -yhteistyön 
painopistealueista; järjestöt voivat vaihtaa tietoja kybe-
ruhista reaaliaikaisesti ja harjoitella keskenään. Natolla 
on myös kumppanuuksia teollisuuden kanssa. Suomi on 
toistaiseksi ainoa kumppanimaa, jolla on kahdenvälinen 
kyberpuolustuksen puiteasiakirja Naton kanssa.

Eteentyönnetyn läsnäolon (Enhanced Forward Presence, 
eFP) myötä Nato on näkyvästi läsnä Pohjois-Euroopas-
sa ja Itämeren alueella. Nato käynnisti eteentyönnetyn 
läsnäolon Baltian maissa ja Puolassa keväällä 2017 
– vain alle vuosi siitä, kun asiasta päätettiin Varsovan 
huippukokouksessa. Kyseessä on merkittävä askel 

Baltian maille ja Puolalle, joiden päätavoitteena on ollut 
jäsenyytensä alusta asti saada Naton joukkoja alueel-
leen. EFP-joukkojen läsnäololle näissä maissa on vahva 
kansan tuki. Vielä reilut viisi vuotta sitten puhetta Naton 
pysyväisluonteisesta läsnäolosta itäisissä maissa pidettiin 
epärealistisena. 

1.6		 	Nato	Pohjois-Euroopassa

Naton eteentyönnetty läsnäolo Itämerellä syntyi vastauksena Venäjän toimiin.  
Ennen Krimin valtausta Natolla ei ollut aikeita läsnäolon perustamisesta.

Läsnäolon tarkoitus on antaa vahva viesti ulospäin siitä, että hyökkäys  
Baltian maihin tai Puolaan olisi hyökkäys koko liittokuntaa vastaan.

Itämeren lisäksi Pohjois-Atlantin strateginen merkitys Natolle on kasvanut.

Suomen kannalta Naton läsnäolo on vakauttava ja turvallisuutta lähialueillamme 
lisäävä tekijä. Nato ei laske kumppaneiden varaan jäsenmaidensa puolustamisessa.
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Baltian maihin ja Puolaan on kuhunkin sijoitettu noin 
tuhannen sotilaan vahvuinen taisteluosasto rotaatio-
pohjaisesti, mutta käytännössä pysyväisluontoisesti. 
EFP-taisteluosastoihin osallistuvat miltei kaikki liittolai-
set. Virossa eFP-kehysvaltiona toimii Iso-Britannia, Lat-
viassa Kanada, Liettuassa Saksa ja Puolassa Yhdysvallat.  

EFP-joukot ovat pelotejoukkoja. Ne ovat jatkuvassa 
taisteluvalmiudessa, mutta niiden tärkein tehtävä on en-
naltaehkäisevän kynnyksen nostaminen. EFP-joukoilla 
halutaan antaa vastustajalle selkeä viesti siitä, että Baltian 
maat ja Puola eivät ole yksin. Hyökkäys niihin johtaisi 
koko liittokunnan yhteiseen vastaukseen. Kriisitilan-
teessa eFP-joukot ja kansalliset joukot olisivat ensivaste, 
mutta niitä vahvistettaisiin Naton nopean toiminnan 
NRF-joukolla ja sen jälkeen muilla joukoilla. Keskeistä 
on uskottavan vahvistusstrategian laatiminen ja sen sään-
nöllinen harjoittelu.

Ajoittain keskustelua käydään siitä, tulisiko Natolla 
olla enemmän joukkoja jo rauhan aikana ennakkosijoi-
tettuna Baltiaan. Joukkojen määrän nostaminen toden-
näköisesti johtaisi keskusteluun niiden eskaloivasta vai-
kutuksesta suhteessa Venäjään. Sen sijaan eFP-joukkoja 
voitaisiin jatkossa vahvistaa lisäämällä ennakkovarastoi-
tua materiaalia sekä meri- ja ilmavoimien elementeillä.

On myös huomattava, että eFP-joukkojen lisäksi Bal-
tian maissa ja Puolassa on myös muuta Naton toimintaa: 
Naton ilmavalvontaoperaatio Baltiassa, Naton pysyvien 
merivoimaosastojen toiminta Itämerellä ja avun vas-
taanottoon keskittyvät pienet tukiyksiköt (NATO Force 
Integration Unit, NFIU). Lisäksi alueella harjoittelemassa 

kiertävät amerikkalaisjoukot. Yhdysvalloilla on Puolassa 
divisioonan esikunta rotaatiopohjaisesti ja materiaalia 
valmiusvarastoituna. Vuonna 2020 Puolaan on tarkoi-
tus avata Naton ohjuspuolustusjärjestelmään kuuluva 
torjuntaohjusasema.

EFP-joukkojen myötä Naton muutos näkyy konk-
reettisesti Suomen lähialueilla ja vaikuttaa Suomen 
toimintaympäristössä. On Suomellekin tärkeää, että 
Nato ottaa yhteisen puolustuksensa vakavasti. Itämeren 
vakautta horjuttaisi, jos olisi epäselvyyttä Naton kyvys-
tä tai halusta puolustaa Baltian maita. Valtioneuvoston 
ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa (2016) on 
tuotu esille, että Naton läsnäolo ja toiminta vakauttavat 
alueen turvallisuustilannetta.

Nato	ja	Venäjä	Itämeren	alueella

Nato ja Venäjä ovat molemmat lisänneet toimintaansa 
Itämerellä, mutta niitä ei voi rinnastaa. Eroja löytyy 
tavoitteista, mittasuhteista ja toimintatavoista. Naton 
toimet yhteisen puolustuksen vahvistamiseksi ovat 
olleet reaktio Venäjän toimiin. Natossa on arvioitu, että 
Venäjän tavoitteena on suurvalta-aseman palauttaminen, 
jonka saavuttamiseksi se on valmis käyttämään soti-
laallista voimaa. Näissä olosuhteissa Natossa on pidetty 
välttämättömänä varmistaa kyky huolehtia päätehtävästä 
eli yhteisestä puolustuksesta. Naton toimet käynnistettiin 
vastauksena Venäjän toimiin – ennen Ukrainan tapahtu-
mia Natolla ei ollut mitään aikomuksia sijoittaa liitto-
kunnan joukkoja Baltian alueelle.

Naton eteentyönnetty läsnäolo helmikuussa 2019. Joukkojen vahvuuksissa ja kokoonpanoissa on vaihtelua. 
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Nato on sijoittanut neljään itäiseen jäsenmaahan 
kuhunkin vahvistetun pataljoonaan eli yhteensä noin 
4500 sotilasta. Venäjä on kertonut sijoittavansa läntiseen 
sotilaspiiriinsä yhteensä kolme uutta divisioonaa (yhden 
divisioonan vahvuus on noin 10 000-20 000 sotilasta). 
Myös lisäysten jälkeen Naton ja Yhdysvaltojen joukko-
määrät Euroopassa ovat huomattavasti matalammalla 
tasolla kuin kylmän sodan aikana. Silloin puhuttiin 
sadoista tuhansista sotilasta, tänään kymmenistä tuhan-
sista. 

Myös harjoitustoiminnassa erot ovat suuret. Esi-
merkiksi vuonna 2015 Venäjä järjesti noin kymmenen 
kertaa enemmän harjoituksia kuin Nato. Venäjän harjoi-
tukset ovat myös olleet huomattavasti laajamittaisempia 
kuin Natolla. Esimerkiksi vuonna 2018 järjestettyyn 
Vostok 2018 -harjoitukseen osallistui Venäjän oman il-
moituksen mukaan peräti 300 000 sotilasta, mikäli mu-
kaan lasketaan harjoituksen valmisteluihin ja kaikkiin 
vaiheisiin kaikilla tasoilla osallistuneet joukot. Kyseessä 
oli todennäköisesti Venäjän suurin harjoitus sitten 
vuoden 1981. Vertailukohtana todettakoon, että Naton 
suurimpaan harjoitukseen (Trident Juncture 2018)  
osallistui noin 50 000 sotilasta. Venäjän harjoitustoimin-
ta on osoittanut, että se valmistautuu laajamittaiseen 
sotilaalliseen konfliktiin. Venäjällä on kyky projisoida 
voimaa kaikilla strategisilla suunnilla nopeasti ja ylläpi-
tää sitä. 

Siinä missä Nato näkee itsensä sääntöperusteisen 
eurooppalaisen turvallisuusarkkitehtuurin vaalijana, 
Venäjä on rikkonut normeja ja periaatteita, joita se on 
yhdessä ollut laatimassa kuten Etyjin perusperiaatteet 
ja Nato-Venäjä -peruskirja. Venäjän toimintatapaan 
kuuluu yllätyksellisyys. ja toiminnan nopeus. Natossa 
kannetaan huolta Venäjän ennaltailmoittamattomista, 
laajamittaisista harjoituksista. Nato pyrkii harjoitustoi-
minnassaan läpinäkyvyyteen; se ilmoittaa harjoituk-
sistaan ja kutsuu niihin tarkkailijoita Wienin asiakirjan 
mukaisesti sekä julkaisee harjoituskalenterinsa koti-
sivuillaan.

Pohjois-Atlantin	merkitys	 

Itämeren ohella Natossa on kiinnitetty kasvavaa 
huomiota arktisen alueen turvallisuuskysymyksiin 
sekä laajemminkin Pohjois-Atlantin strategisen mer-
kityksen kasvuun. Viime vuosina Venäjä on lisännyt 
sotilaallista toimintaansa pohjoisessa sekä vahvistanut 
merellistä toimintakykyään.

Norja on jo pitkään ollut huolissaan Naton kyvystä 
turvata Pohjois-Atlantin meriyhteydet, mutta viime 
vuosina tämä huoli on noussut keskeiselle sijalle 

Naton agendalla. Meriyhteyksien turvaaminen on 
välttämätön edellytys vahvistusjoukkojen saamisel-
le Pohjois-Amerikasta Eurooppaan, joten kyseessä 
on Naton pelotteen ja puolustuksen uskottavuuden 
kannalta ratkaisevan tärkeä kysymys. Nato on perusta-
massa Yhdysvaltojen Norfolkiin uutta esikuntaa, jonka 
tehtävänä on turvata Pohjois-Atlantin meriyhteydet.

Naton näkökulmasta Pohjois-Euroopan puolustus 
on yksi operatiivinen kokonaisuus, jossa Pohjois-At-
lantti, arktiset alueet ja Itämeri ovat kytkeytyneitä 
toisiinsa. Mikäli Suomen lähialueilla sattuisi jotakin, 
vaikuttaisi se väistämättä myös Suomeen. EU:n jäsene-
nä Suomi ei voisi olla ulkopuolinen, jos sen lähialueel-
la tai muualla Euroopassa turvallisuus olisi uhattuna. 
Tämän vuoksi Suomelle on tärkeää käydä säännöllistä 
keskustelua turvallisuusympäristöstä ja rakentaa yh-
teistoimintakykyä muiden Itämeren alueella toimivien 
EU- ja Nato-maiden kanssa. 

Suomi	ja	Baltian	puolustus?

Suomi ja Ruotsi ovat Natolle yhä tärkeämpiä kumppa-
neita, sillä Pohjois-Euroopan strateginen painoarvo on 
kasvanut turvallisuusympäristön muutoksen myötä. 
Tarkoittaisiko tämä sitten sitä, että Nato odottaisi 
Suomen osallistuvan Baltian maiden puolustukseen? 
On selvää, että sotilaallisesta näkökulmasta Baltian 
maiden puolustaminen onnistuisi tehokkaammin, 
mikäli Suomi ja Ruotsi tukisivat sitä. Toisin päin kään-
nettynä: Suomen tai Ruotsin kieltäytyminen yhteis-
työstä taas saattaisi vaikeuttaa Baltian maiden puo-
lustusta. Yhtä selvää on kuitenkin se, että Nato ei voi 
laskea kumppaneiden varaan yhteisen puolustuksen 
toteuttamisessa. Naton tulee kyetä hoitamaan yhteinen 
puolustus omin voimin. Natolla on tätä varten proses-
sit ja suunnitelmat, joita se myös harjoittelee. Suomi 
on osallistunut joihinkin Naton 5 artiklan mukaisiin 
toimiin kumppanimaan roolissa (ks. luku 4.2.).

Suomi ja Ruotsi luonnollisesti päättäisivät aina 
itse, haluaisivatko ne tehdä yhteistyötä Naton tai Na-
to-maiden kanssa mahdollisessa kriisitilanteessa vaiko 
eivät. Tämä riippuisi kunkin maan poliittisen johdon 
linjauksista, kansallisen turvallisuuden näkökohdista 
ja puolustuksen tarpeista.

Artikla 5:n velvoite ei sido kumppanimaita. Suomi 
itse vastaa oman alueensa puolustamisesta ja Nato 
vastaa liittokunnan alueen puolustamisesta. Suomea 
kuitenkin velvoittaisi tilanne, jossa EU:n keskinäisen 
avunannon lauseke (42.7) otettaisiin käyttöön. Sen 
perusteella Suomella olisi velvollisuus auttaa hyök-
käyksen kohteeksi joutunutta unionimaata. 
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Natossa yhteisesti hyväksytty lähestymistapa on ns. 
360 asteen tulokulma, jonka mukaisesti sen tulee voida 
vastata kaikilta ilmasuunnilta ilmeneviin turvallisuusuh-
kiin ja haasteisiin. Naton sopeutuminen muuttuneeseen 
turvallisuusympäristöön on kuitenkin käytännössä 
painottunut toimiin, joilla vahvistetaan itäisten jäsen-
maiden puolustusta. Samalla terrori-iskut ja pakolaiskrii-
si ovat nostaneet etelän haasteet yhä vahvemmin Naton 
agendalle.

Eteläisten jäsenmaiden näkökulmasta Nato ei ole 
vielä tehnyt riittävästi etelän haasteiden ratkomiseksi. 
Yksi syy on se, että näitä haasteita ei tunneta niin hyvin 
kuin valtiotoimijan muodostamaa perinteistä uhkaa. 
Nato onkin pyrkinyt lisäämään alueellista tuntemustaan 
etelästä. Nato on perustanut etelän uhkiin keskittyvän 
yhteyspisteen, ns. ”hubin”, osaksi komentorakenteensa 
esikuntaa Napolissa. Yhteyspisteen tehtävänä on tilan-
netietoisuuden lisääminen erityisesti liittyen laajempaan 
Lähi-idän alueeseen ja Pohjois-Afrikkaan.

Toiseksi monimuotoiset ja laaja-alaiset turvallisuusu-
hat edellyttävät työkaluja, joita löytyy ennemmin EU:lta, 
YK:lta tai jäsenmailta itseltään kuin Natolta. Nato on 
vain yksi toimija muiden joukossa ja keskittyy omiin 
vahvuusalueisiinsa. Esimerkiksi terrorismin torjunnassa 
Naton osaamisalueita ovat tilannetietoisuus, suori-
tuskyvyt ja kumppanuudet. Natolla on myös terroris-
min torjuntaan keskittyvä työohjelma, jossa pyritään 
tunnistamaan, kehittämään ja tuottamaan innovatiivisia 

teknisiä ja konseptuaalisia vastatoimia. Natolla on myös 
yli 20 osaamiskeskusta, joista monet toimivat eri tavoin 
terrorismin torjunnan parissa. 

Pitkäaikainen tukimuoto on kriisinhallinta, jolla 
voidaan lisätä vakautta ja turvallisuutta Naton eteläisessä 
naapurustossa. Useat Naton kriisinhallintaoperaatioista 
on toimeenpantu etelässä. Nato on mm. tukenut siirto-
laisongelman lievittämistä Egeanmerellä ja Naton Sea 
Guardian -operaatio on tukenut EU:n Sophia-operaa-
tiota Välimerellä. Nato myös osallistuu ISISin vastaiseen 
koalitioon. (Kriisinhallinnasta lisää ks. 2.2).

Kumppanuusyhteistyöllä on keskeinen rooli alueelli-
sen vakauden edistämisessä. Natolla on kaksi alueellista 
kumppanuusohjelmaa etelässä: Välimeri-dialogi Välime-
ren etelärannan maiden kanssa ja Istanbulin-yhteistyö-
aloite Persianlahden alueen maiden kanssa. Jotkut etelän 
kumppanimaat myös osallistuvat ns. Interoperability 
Platform -foorumiin, ja Jordania on yksi Naton Enhan-
ced Opportunities -kumppaneista. (Kumppanuuksista 
lisää ks. 2.3). 

Vuonna 2014 Walesin huippukokouksessa hyväksyt-
tiin ns. DCB-aloite (Defence and Related Security Ca-
pacity Building Initiative). DCB-hankkeilla tarkoitetaan 
neuvonta- ja koulutustukea paikallisille turvallisuusjou-
koille, tukea instituutioiden kehittämiselle, neuvonantoa 
erityisteemoissa (esim. kyberpuolustus tai logistiikka) 
sekä kriisinsietokyvyn eli resilienssin kehittämistä. 
DCB-tukipaketit on muodostettu Georgialle, Moldoval-

2.1	 	Etelän	haasteet	

Naton tulee tarjota turvallisuutta kaikille jäsenmailleen. Yhteinen puolustus 
kattaa 360 astetta eli kaikilta ilmansuunnilta tulevat uhat ja haasteet.

Terrori-iskut ja pakolaiskriisi ovat nostaneet etelän haasteet yhä näkyvämmin 
Naton agendalle. Natolla on kuitenkin rajattu rooli näiden uhkien torjumisessa; 
useat sopivista työkaluista ovat EU:lla tai YK:lla tai jäsenmailla itsellään. 

Nato pyrkii lisäämään tilannetietoisuuttaan ja parantamaan alueellista 
tuntemustaan Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta.

Kumppanuusyhteistyöllä ja turvallisuus- ja puolustussektorin tukihankkeilla  
on keskeinen rooli vakauden edistämisessä. 

2. NATON MUUT AJANKOHTAISET TEHTÄVÄT 
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le, Irakille ja Jordanialle. Nato on myös sitoutunut tuke-
maan Libyaa sitten kun sen sisäinen turvallisuustilanne 
on vakautunut. Uusimpana maana Tunisialle myönnet-
tiin DCB-status kesällä 2018. DCB-hankkeiden ohella 
Natolla on käynnissä useita pienimuotoisia vakauden 
edistämishankkeita etelässä (ks. kuva alla).

Liittokunnan yhtenäisyyden kannalta on tärkeää, 
että Nato kykenee tukemaan kaikkia jäsenmaitaan 
näiden kokemissa turvallisuushuolissa. Nato on vah-

vistanut, että kaikki Naton suorituskyvyt ovat käytössä 
myös etelässä ml. nopean toiminnan NRF-joukot. 
Myös harjoitustoimintaa etelässä on tarkoitus kehittää. 
Keskinäinen solidaarisuus ja turvallisuuden jakamat-
tomuus näkyvät käytännössä esimerkiksi siinä, että 
eteläiset maat osallistuvat Baltian ilmavalvontatehtäviin 
ja eFP-läsnäoloon sekä pohjoiset jäsenmaat osallistuvat 
turvallisuus- ja puolustussektorin tukihankkeisiin eteläi-
sissä kumppanimaissa.

Ku
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: N
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Naton päätehtävät ovat yhteinen puolustus, kriisinhallin-
ta ja yhteistyövarainen turvallisuus. Yhteinen puolustus 
on viime vuodet hallinnut Naton asialistaa, mutta kaikki 
kolme ovat säilyneet Naton päätehtävinä. Kriisinhallinta 
oli Naton käytännön toiminnan painopiste miltei koko 
kylmän sodan jälkeisen ajan. Natolla oli enimmillään 
150 000 sotilasta kriisinhallintatehtävissä kolmessa 
maanosassa. Tänään Naton kriisinhallintaoperaatioi-
den kokonaisvahvuus on noin 20 000. Laajamittaisten 
ja maavoimapainotteisten kriisinhallintaoperaatioiden 
aikakauden on ainakin toistaiseksi arveltu päättyneen 
ISAF-operaation loppumisen myötä. 

Naton kriisinhallintarooli alkoi Balkanilta enti-
sen Jugoslavian hajoamissodista. Vuosina 1992–1995 
Naton sotilaallista voimaa käytettiin YK:n tukena 
entisen Jugoslavian konfliktin lopettamiseksi. Vuonna 
1995 perustettiin ensimmäinen Naton toimeenpanema 
kriisinhallintaoperaatio Bosnia-Hertsegovinassa (IFOR, 
myöhemmin SFOR).

Vuonna 1999 Naton käynnisti ilmavoimaoperaation 
(Allied Force) Kosovon kriisin lopettamiseksi. Naton 
tavoitteena oli auttaa etnisen puhdistuksen kohteeksi 
joutuneita Kosovon albaaneja ja painostaa Jugoslavian 
serbit rauhanneuvotteluihin. Nato päätti operaatiosta 
vasta kun kaikki diplomaattiset kanavat oli käytetty. 
Operaatiota kuitenkin kritisoitiin laajalti, koska siltä 
puuttui YK:n mandaatti ja koska siitä koitui siviiliuhreja. 
Kosovon ilmaiskujen jälkeen sovitun rauhan valvomi-
seksi käynnistettiin joulukuussa 1999 Nato-johtoinen 
KFOR-operaatio Kosovossa, joka on edelleen käynnissä 
(vahvuus noin 4 000). Nato on vahvistanut jatkavansa 
operaatiota niin kauan kuin tarve vaatii. 

Afganistanin ISAF-operaatio alkoi vapaaehtoisten 
joukkoja luovuttavien maiden koalitio-operaationa tam-

mikuussa 2002 ja siirtyi myöhemmin Naton johtoon. 
Afganistanin operaatio osoittautui erittäin vaativaksi ja 
odotettua pitkäkestoisemmaksi, mutta ISAF-operaatiolla 
ja vuonna 2015 käynnistyneellä Resolute Support -ope-
raatiolla (vahvuus noin noin 16 000) on luotu yhdessä 
maan omien turvallisuusviranomaisten kanssa edel-
lytyksiä siviilitoimijoiden työlle. Tavoitteina on tukea 
suunnittelua ja budjetointia, varmistaa läpinäkyvyys, 
vahvistaa oikeusvaltioperiaatetta ja hyvää hallintoa sekä 
tukea turvallisuusjoukkoja koulutus- ja neuvonantotoi-
minnalla. Brysselin huippukokouksessa päätettiin jatkaa 
Naton tukea Afganistanin turvallisuusjoukoille 2024 asti 
ja lisätä joukkoja puutealueille.

Libyan konfliktissa Nato käynnisti vuonna 2011 
monikansallisen sotilaallisen kriisinhallintaoperaation 
(Unified Protector) YK:n turvallisuusneuvoston pää-
töslauselman toimeenpanemiseksi. Naton operaatiolla 
toimeenpantiin YK:n mandaatin mukainen tehtävä 
laajamittaisen kansanmurhan ehkäisemisestä, mutta Na-
toa on kritisoitu Libyan jättämisestä kaoottiseen tilaan. 
Toisaalta on kysytty, eikö olisi ollut juuri YK:n tai EU:n 
tehtävä tarjota jälkihoitoa vakauttamisvaiheessa.

Afganistanin ja Kosovon lisäksi Natolla on tällä 
hetkellä käynnissä operaatiot Välimerellä ja Irakissa. Sea 
Guardian on merellinen yleisoperaatio Välimerellä, jon-
ka tehtävinä on tilannetietoisuuden lisääminen, terro-
rismin torjunta ja suorituskykyjen kehittäminen. Lisäksi 
vuonna 2016 Nato käynnisti tukitoimet Egeanmerellä 
vastauksena pakolais- ja maahanmuuttokriisiin. Nato 
tukee toimillaan laittoman maahantulon ja salakulje-
tuksen kitkemistä yhdessä EU:n ja muiden toimijoiden 
kanssa. Nato on myös ISISin vastaisen koalition jäsen ja 
tukee sitä AWACS-lennoilla ja Irakin-turvallisusjoukko-
jen koulutuksella. 

2.2		 	Kriisinhallinta	

Kriisinhallinta oli Naton käytännön toiminnan painopiste miltei koko kylmän sodan 
jälkeisen ajan. Kriisinhallinta on edelleen yksi Naton kolmesta päätehtävästä.

Naton tärkeimmät operaatiot ovat Resolute Support -operaatio Afganistanissa, 
KFOR-operaatio Kosovossa ja merellinen operaatio Sea Guardian Välimerellä.  
Natolla on myös pienimuotoinen koulutusoperaatio Irakissa. 

Nato-maat päättävät kriisinhallintaoperaation käynnistämisestä yksimielisesti.  
Osallistuminen on vapaaehtoista.

Naton kriisinhallintaoperaatiot perustuvat YK:n turvallisuusneuvoston  
mandaattiin ja niihin on osallistunut myös kumppanimaita ml. Suomi.
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Brysselin huippukokouksessa 2018 linjattiin Naton 
oman pienimuotoisen koulutusmission käynnistämi-
sestä Irakissa. Muutaman sadan hengen vahvuisen 
mission tehtävänä on vahvistaa Irakin turvallisuus- ja 
puolustussektoria koulutus- ja neuvonantotoiminnalla. 
Keskeistä on tukea irakilaisviranomaisia maan vakaut-
tamisessa siten, että ISIS ei palaa ja muut terroristiryh-
mät eivät saa jalansijaa.

Naton kriisinhallintaoperaatiot perustuvat YK:n 
turvallisuusneuvoston mandaattiin ja niihin osallistuu 
myös kumppanimaita. Suomi osallistuu tällä hetkel-
lä Naton operaatioihin Afganistanissa ja Kosovossa 
sekä koulutusmissioon Irakissa. Nato on sitoutunut 
kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan, joissa toimitaan 
läheisessä yhteistyössä siviilitoimijoiden kanssa koko 
yhteiskunnan vahvistamiseksi. Nato toimeenpanee 
operaatioissaan YK:n turvallisuusneuvoston päätös-

lauselmia 1325 (Naiset, rauha ja turvallisuus) sekä 
1612 (lasten suojelu aseellisissa konflikteissa).

Päätös kaikkien operaatioiden käynnistämisestä 
tehdään Natossa aina konsensusperiaatteella jäsenmai-
den kesken. Osallistuminen artikla 5:n ulkopuoliseen 
kriisinhallintaan on vapaaehtoista. Lähtökohtana 
on kaikkien jäsenmaiden osallistuminen kaikkiin 
Naton tehtäviin, mutta viime kädessä kukin jäsenmaa 
osallistuu poliittisen tahtonsa ja omien intressiensä 
mukaisesti. Esimerkiksi Naton operaatioon Libyassa 
osallistui vain noin kolmannes jäsenmaista. Samoin 
Nato-maiden osallistumisessa Yhdysvaltojen joh-
tamaan ISISin vastaiseen koalitioon on merkittäviä 
eroja. Esimerkiksi eurooppalaisista liittolaisista vain 
noin kolmannes on osallistunut koalition pommitus-
lentoihin (ml. Belgia, Hollanti, Iso-Britannia, Ranska 
ja Tanska).

Natolla on laaja yhteistyöverkosto, johon kuuluu 
jäsenmaat mukaan luettuna yhteensä noin 70 maata. 
Kumppanuusyhteistyön painopistealueita ovat olleet 
Venäjä-yhteistyö, Nato-EU -suhteet sekä yhteistyön  
tiivistäminen Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maiden 
kanssa. 

Kumppanuusyhteistyö sisältää erityyppisiä aktivi-
teetteja kuten poliittista dialogia eri aiheista, sotilaallisen 
yhteistoimintakyvyn kehittämistä, operaatio-osallistu-
mista, koulutus- ja harjoitusyhteistyötä, terrorismin tor-
juntaa, tiede- ja tutkimusyhteistyötä sekä tukea kumppa-
neiden turvallisuus- ja puolustussektorin uudistuksille. 

Naton kriisinhallintaoperaatioiden vähennyttyä jäsen- ja 
kumppanimaiden yhteistoimintakykyä ylläpidetään yhä 
enemmän koulutus- ja harjoitustoiminnalla.

Nato kehittää jatkuvasti kumppanuusyhteistyötään 
ja odottaa myös kumppanien osallistuvan sen kehittämi-
seen. 1990-luvulla käynnistetyt alueelliset yhteistyöoh-
jelmat, kuten rauhankumppanuusohjelma (Partnership 
for Peace, PfP), Euro-Atlanttinen kumppanuusneuvosto 
(Euro-Atlantic Partnership Council, EAPC) ja Välime-
ri-dialogi (Mediterranean Dialogue) sekä 2004 perus-
tettu Istanbulin yhteistyöaloite (Istanbul Cooperation 
Initiative), ovat edelleen toiminnassa.

2.3		 	Kumppanuudet

Natolla on laaja yhteistyöverkosto, johon kuuluu yli 40 kumppanimaata ja 
kansainvälisiä organisaatioita. 

Kumppanuusyhteistyö sisältää käytännön aktiviteetteja, kuten sotilaallisen 
yhteistoimintakyvyn kehittäminen, ja poliittista dialogia.

Suomelle tärkeää on mahdollisuus räätälöidä kumppanuusyhteistyötä omien 
tarpeidemme mukaisesti. Enhanced Opportunities -kumppanuus antaa tähän 
hyvän mahdollisuuden.

Nato jäädytti käytännön yhteistyön Venäjän kanssa Venäjän vallattua Krimin.  
Naton ja Venäjän yhteistyörakenteita ei ole kuitenkaan purettu.
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Käytännössä painopiste on kuitenkin siirtynyt toimin-
nallisiin kokoonpanoihin ja kumppanuusyhteistyön 
räätälöintiin eri maaryhmien tai yksittäisten maiden tar-
peisiin. Walesin huippukokouksessa 2014 käynnistettiiin 
Interoperability Platform -foorumi, jonka tarkoituksena 
on ylläpitää ja kehittää kumppaneiden yhteistoimintaky-
kyä. Siihen osallistuu tällä hetkellä 24 maata (Armenia, 
Australia, Azerbaidžan, Bahrain, Bosnia-Hertsegovina, 
Etelä-Korea, Georgia, Irlanti, Itävalta, Japani, Jordania, 
Kazakstan, Marokko, Moldova, Mongolia, Pohjois-Ma-
kedonia, Ruotsi, Serbia, Suomi, Sveitsi, Tunisia, Ukraina, 
Uusi-Seelanti ja Yhdistyneet Arabiemiirikunnat)

Walesissa myös myönnettiin lisääntyvien yhteistyö-
mahdollisuuksien EOP-status (Enhanced Opportunities 
partnership) viidelle maalle, jotka ovat Suomi, Ruotsi, 
Australia, Georgia ja Jordania. Marraskuussa 2017 Nato 
päätti jatkaa Suomen ja muiden EOP-maiden statusta 
jälleen kolmeksi vuodeksi.

Suomen näkökulmasta kumppanuudet ovat kehitty-
neet oikeaan suuntaan. Suomen kumppanuuspolitiikassa 
on jo pitkään kiinnitetty huomiota laajan kumppanijou-
kon heterogeenisyyteen – esimerkiksi Suomen ja Ruotsin 
osaamisen taso, tarpeet ja tavoitteet eroavat merkittävästi 
siitä, mitä vaikkapa Azerbaidžan tai Moldova Nato-yh-
teistyöltään tavoittelevat. Tämän vuoksi Suomi on 
pitänyt hyvänä, että Nato voi kokoontua kumppaneiden 
kanssa myös pienemmissä ja räätälöidyissä formaateis-
sa. Suomi kykenee edistämään tavoitteitaan parhaiten 
EOP-kumppanuuden pohjalta ja erityisesti Suomen, 
Ruotsin ja Naton suppeassa ns. 29+2 –formaatissa (Poh-
jois-Makedonian jäsenyyden toteuduttua ”30+2”).

Räätälöinnin ohella toisena kehitystrendinä Na-
ton kumppanuusyhteistyössä on ollut tarvelähtöisyys. 
Aiemmin pääsääntönä oli tarjota kaikille kumppaneille 
sama menu, josta ne valitsevat aktiviteetteja ja yhteistyö-
muotoja omien mieltymystensä mukaan. Vaikka tämä 
perusperiaate on edelleen voimassa, on viime vuosina 
käytännössä kuljettu kohti yksilöllisempää ”á la carte” 
-listaa. Tällä haetaan enemmän lisäarvoa myös Naton 
omien tarpeiden kannalta. Esimerkkinä tästä on Suomen, 
Ruotsin ja Naton ns. Itämeri-prosessi, jossa saman tur-
vallisuusympäristön jakavat maat voivat vaihtaa näke-
myksiä ja tiivistää yhteistyötään.

Myöskään tarvelähtöisyys ei ole Suomelle ongel-
mallista, vaan kuvastaa Suomen kumppanuuspolitiikan 
pitkäaikaista lähtökohtaa. Jotta yhteistyö olisi kestävällä 
pohjalla, tulee sen hyödyttää molempia osapuolia. Natol-
la on tarjottavana sellaista sotilaallista osaamista, jota ei 
ole muualta saatavilla, ja Suomi käyttää Naton työkaluja 
ja ohjelmia yhä tehokkaammin oman puolustuskykyn-
sä vahvistamiseen. Samalla Nato on hyötynyt Suomen 
korkeatasoisesta osaamisesta ja kontribuutioista harjoi-
tuksiin ja operaatioihin. Nato näkee Suomen strategisesti 
keskeisellä alueella sijaitsevana läheisenä kumppanina, 

EOP-maita ovat Australia, Georgia, Jordania, Ruotsi 
ja Suomi. EOP-statusta arvioidaan säännöllisesti, ja 
se voidaan ulottaa myös uusille maille. 

EOP-maat voivat syventää yhteistyötään Naton 
kanssa räätälöidysti ja perustuen yhteisiin  
intresseihin.

EOP-kumppanuuden etuja ovat säännölliset poliit-
tiset konsultaatiot turvallisuuskysymyksistä Naton 
kanssa, kevyempi prosessi koskien osallistumista 
Naton harjoituksiin, tiedonvaihto mukaan lukien 
operatioiden Lessons Learned -prosessi sekä mah-
dollisuus tiiviimpään vuoropuheluun kriisitilanteessa 
ja operaatioiden valmistelussa. 

EOP-maat eivät muodosta kiinteää ryhmää, joka 
kokoontuisi yhdessä, vaan EOP-kumppanuudessa 
on kyse kunkin kumppanimaan ja Naton kahdenväli-
sestä suhteesta. Koska Suomen ja Ruotsin Nato-yh-
teistyön tavoitteet ovat olleet yhtenevät, maat ovat 
usein kokoontuneet yhdessä Nato-maiden kanssa 
(ns. 29+2 -kokoonpano). Tässä kokoonpanossa on 
keskusteltu mm. Itämeren alueen turvallisuustilan-
teesta. 

EOP-kumppanina Suomi voi hyödyntää Naton 
kumppanuustyökaluja ja yhteistyömuotoja oman 
kansallisen puolustuskyvyn vahvistamiseen entistä 
tehokkaammin (Suomen kumppanuudesta lisää,  
ks. 4.1).

ENHANCED  
OPPORTUNITIES  
PARTNERSHIP (EOP)
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joka kykenee huolehtimaan omasta puolustuksestaan. 
Myös Suomen kokonaisturvallisuuden malli nähdään 
Natossa esimerkillisenä, ja Suomen Venäjä-osaamista 
arvostetaan.

Alueellisten ja toiminnallisten yhteistyöohjelmien 
lisäksi Natolla on kahdenväliset yhteistyörakenteet 
Ukrainan (NATO-Ukraine Council) ja Georgian kanssa 
(NATO-Georgia Commission). Nato antaa täyden tu-
kensa Ukrainan ja Georgian suvereniteetille ja alueel-
liselle koskemattomuudelle ja oikeudelle päättää itse 
turvallisuuspoliittista ratkaisuistaan ilman ulkopuolista 
puuttumista. Naton käytännön yhteistyö Ukrainan  
ja Georgian kanssa on tiivistä ja molemmat hyödyn- 
tävät kumppanuustyökaluja kattavasti puolustussek-
torinsa ja suorituskykyjensä kehittämiseen. Varsovan 
huippukokouksessa hyväksyttiin laaja tukipaketti 
Ukrainalle. Nato myös ylläpitää vapaaehtoisrahastoa 
Ukrainan tukemiseksi (Trust Fund). Myös Georgia saa 

merkittävää käytännön tukea Natolta yhtenä DCB- 
maista.

Myös niin sanotut globaalit kumppanit, joihin 
lukeutuvat esimeriksi Etelä-Korea, Japani, Uusi-See-
lanti ja Kolumbia, ovat Natolle yhä tärkeämpiä. Näillä 
mailla ei ole alueellisia yhteistyöohjelmia Naton kanssa, 
mutta useat niistä ovat solmineet kahdenvälisen pui-
teasiakirjan Naton kanssa. Käytännössä kaikki Naton 
yhteistyömuodot on avattu globaaleille kumppaneille. 
Muuttuneessa turvallisuusympäristössä Nato painottaa 
yhteistyötä EU:n kanssa (ks. 2.4) ja käy säännöllistä 
vuoropuhelua myös YK:n ja muiden järjestöjen kanssa. 
Nato ja YK päivittivät vuonna 2008 solmitun yhteisjulis-
tuksensa lokakuussa 2018. 

Venäjä ei ole Naton kumppani, vaan käytännön 
yhteistyö sen kanssa on jäädytetty (ks. 1.2). Naton ja 
Venäjän yhteistyörakenteita, Nato-Venäjä -neuvostoa ja 
sen alatyöryhmiä, ei ole kuitenkaan purettu. 

EU ja Nato ovat tehneet yhteistyötä jo pitkään esimer-
kiksi operaatioissa ja suorituskykyjen kehittämisessä. 
Poliittisella tasolla yhteistyötä ovat kuitenkin vaikeutta-
neet Kreikan ja Turkin kiistat liittyen Kyprokseen sekä 
molemmille organisaatioille ominainen oman itsenäi-
syyden korostaminen. Muuttuneessa turvallisuusympä-
ristössä yhteistyön merkitys on noussut uudelle tasolle – 

EU ja Nato jakavat samat haasteet ja strategiset intressit. 
Monimuotoisten hybridiuhkien ennaltaehkäisyyn ja 
torjuntaan tarvitaan sekä EU:n että Naton panos. Toi-
mien koordinoinnille on myös käytännönläheinen tar-
ve. EU:n ja Naton jäsenkunta on pitkälti päällekkäinen, 
sillä 22 maata kuuluu molempiin järjestöihin (Brexitin 
jälkeen 21). 

2.4		 	Nato-EU	-suhteet

Muuttuneessa turvallisuusympäristössä yhteistyön merkitys on noussut  
uudelle tasolle – EU ja Nato jakavat samat haasteet ja strategiset intressit.

Keskeisiä yhteistyöalueita ovat hybridiuhkiin vastaaminen, yhteistyö  
operaatioissa, kyberpuolustus sekä sotilaallinen liikkuvuus.  
Yhteistyöalueet on purettu yli 70:een käytännön toimenpiteeseen.

EU:n puolustusyhteistyö on tiivistynyt viime vuosina. Tämä vahvistaa  
myös Natoa. Natolle on kuitenkin tärkeää, että vältetään päällekkäinen 
työ ja toimitaan läpinäkyvästi.

Nato säilyy jatkossakin Euroopan yhteisen puolustuksen järjestönä.  
”Euroarmeija” ei ole taloudellisesti tai poliittisesti realistinen.

80 prosenttia Naton puolustusmenoista tulee pian EU:n ulkopuolisilta 
liittolaisilta. Euroopan puolustusta ei voitaisi uskottavasti toteuttaa  
ilman transatlanttista tukea.
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EU:n ja Naton johtajat allekirjoittivat 2016 Varsovan 
huippukokouksessa yhteisjulistuksen, jossa tuotiin  
esille seuraavat yhteistyöalueet: 

■  Hybridiuhkiin vastaaminen 
■  Yhteistyö operaatioissa ml. merellä  
■  Kyberpuolustus 
■  Suorituskyvyt 
■  Puolustusteollisuus, tutkimus ja teknologia 
■  Harjoitukset 
■  Turvallisuus- ja puolustussektorin 
 tukihankkeet kolmansissa maissa.

Yhteisjulistuksen toimeenpanosuunnitelma sisälsi yli 
40 konkreettista toimenpidettä yhteistyön syventämi-
seksi em. osa-alueilla. Esimerkiksi hybridiuhkien osalta 
Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen 
perustaminen Helsinkiin nähtiin keskeisenä toimena. 
Toimenpidelistaa on sittemmin laajennettu, ja se sisältää 
yli 70 toimenpidettä. 

Brysselin huippukokouksen alla 2018 hyväksyttiin 
uusi yhteisjulistus. Siinä toivottiin nopeaa edistymistä 
erityisesti liittyen neljään osa-alueeseen: sotilaalliseen 
liikkuvuuteen, terrorismin torjuntaan, joukkotuhoaseil-
ta suojautumiseen sekä ”Naiset, rauha ja turvallisuus” 
-agendan edistämiseen.  

Sotilaallinen liikkuvuus on keskeisellä sijalla EU-Na-
to –yhteistyössä; se on noussut eräänlaiseksi kärki-
hankkeeksi. Sotilasjoukkojen ja -kaluston liikkuvuuden 
joustavoittaminen Euroopassa on tärkeä edellytys sille, 
että unioni kykenee toimeenpanemaan yhteistä turval-
lisuus- ja puolustuspolitiikkaa ml. kriisinhallintaope-
raatiot ja toteuttamaan Euroopan suojelun tehtävän. 
Natoon kuuluville unionimaille sotilaallinen liikkuvuus 
on olennainen osa pelotteen ja puolustuksen kokonai-
suutta. Lisäksi sotilaallinen liikkuvuus tukee EU- ja 
Nato-maiden osallistumista operaatioihin, harjoituksiin 
ja muuhun kansainväliseen puolustusyhteistyöhön sekä 
parantaa sotilaallista huoltovarmuutta. 

Natossa seurataan tarkkaan EU:n puolustusyhteistyön 
tiivistämistä, jonka taustalla ovat olleet EU:n ulko- ja 
turvallisuuspoliittinen globaalistrategia (2016) ja eri 
jäsenmaiden tekemät aloitteet. Natossa EU:n puolustus-
yhteistyön syventäminen toivotetaan tervetulleeksi. Nato 
on ilmaissut tukensa kaikille toimille, jotka lisäävät EU:n 
suorituskykyjä – tämä vahvistaa myös Natoa. Samalla on 
korostettu kolmea reunaehtoa: 1) EU:ssa tehtävä työ ei 
saa olla päällekkäistä Natossa tehtävälle työlle; 2) EU:ssa 
kehitettävien suorituskykyjen on oltava myös Naton 
käytössä ja 3) EU:n ulkopuoliset liittolaiset on pidettävä 
informoituna.

Puheet eurooppalaisen armeijan kehittämisestä ovat 
herättäneet huolta Natossa. Toisaalta ymmärretään, että 
ne ovat olleet enemmän retoriikkaa kuin realismia. Näil-
lä puheilla on joissakin maissa voitu paremmin perus-
tella puolustusmenojen korottamista tai niillä on haluttu 
osoittaa johtajuutta Euroopassa. Kuitenkaan edes EU:n 
puolustusyhteistyön kärkiveturit, kuten Ranska tai 
Saksa, eivät todellisuudessa ole ajamassa euroarmeijaa. 
Vaikka Yhdysvaltoihin liittyvät poliittiset epävarmuus-
tekijät sellaista joissakin arvioissa puoltaisivatkin, olisi 
Naton rakenteiden luominen Euroopan unioniin jo 
yksin taloudellisesta näkökulmasta mahdottomuus. 
Siihen tuskin riittäisi edes neljä prosenttia bruttokan-
santuotteesta – jo nykyinen kahden prosentin tavoite on 
vaikea saavuttaa (ks. 3.2.). Lisäksi tällaisten rakenteiden 
perustaminen olisi vuosien työ, mihin ei välttämättä 
olisi heikentyvässä turvallisuusympäristössä aikaa.

Brexitin jälkeen 80 prosenttia Naton yhteenlasketuis-
ta puolustusmenoista tulee EU-maiden ulkopuolisilta 
liittolaisilta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että  
Euroopan puolustusta ei voida toteuttaa ilman trans- 
atlanttista tukea. Hankalia kysymyksiä liittyisi myös 
siihen, mistä muodostuisi Euroopan unionin pelote ja 
miten siihen sisällytettäisiin ydinpelote. Lisäksi EU:n 
sotilaallisesti liittoutumattomat maat (Irlanti, Itävalta, 
Malta ja Kypros) vastustaisivat EU:n muuttamista Naton 
kaltaiseksi puolustusliitoksi.

Naton pääsihteeri 
Jens Stoltenbergin ja  
EU-parlamentin 
puheenjohtaja  
Antonio Tajanin  
tapaaminen  
maaliskuussa 2019.
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Nato on kasvanut 12 perustajajäsenen yhteisöstä pian 
30 jäsenmaan puolustusliitoksi kahdeksan laajentu-
miskierroksen seurauksena. Laajentuminen perustuu 
Pohjois-Atlantin sopimuksen 10 artiklaan, jonka mu-
kaan ”liittokunta voi kutsua jäsenikseen minkä tahansa 
Euroopan valtion, jonka jäsenyys edistäisi sopimuksen 
periaatteita ja Pohjois-Atlantin alueen turvallisuutta”.

Naton vaatimukset kylmän sodan jälkeen liittyneille 
uusille jäsenmaille ilmenevät vuoden 1995 laajentumis-
selvityksestä (Study on NATO Enlargement). Uusien 
jäsenten tulee olla demokraattisia vapaan markki-
natalouden maita, jotka kohtelevat vähemmistöjään 
Etyjin periaatteiden mukaisesti ja ratkaisevat kiistansa 
rauhanomaisin keinoin. Lisäksi uusien jäsenmaiden 
odotetaan kehittävän sotilaallista yhteistoimintakykyään 
sekä osallistuvan liittokunnan kaikkeen toimintaan 
maan kokoon ja taloudelliseen suorituskykyyn nähden 
kohtuullisella panoksella. Uusille jäsenmaille on myös 
asetettu sotilaallisia minimivaatimuksia, jotka tulee 
täyttää ennen jäsenyyden toteutumista. Viime kädessä 
uusien jäsenten hyväksyntä on poliittinen päätös.

Natolle on tärkeää, että kansalaismielipide uudessa 
jäsenmaassa tukee jäsenyyttä. Tälle on ideologinen ja 
käytännöllinen syy. Yhtäältä Nato on demokratioiden 
liittokunta ja edellyttää kansan enemmistön tukea vali-
tulle turvallisuusratkaisulle. Toisaalta uuden jäsenmaan 
edellytyksiä toimia Naton jäsenenä heikentää, ellei 
maassa ymmärretä Naton tavoitteita ja toimintaperi-
aatteita. Tällöin vaarana voi olla Naton toimintakyvyn 
heikkeneminen.

Nato tukee hakijamaiden valmistautumista jäsenyyteen 
vuonna 1999 käynnistetyn toimintaohjelman (Mem-
bership Action Plan, MAP) avulla. MAP-ohjelmaan 
pääsy ei merkitse lupausta jäsenyyden toteutumisesta. 
MAP-ohjelmaan osallistuva maa laatii kansallisen ohjel-
man, jonka tavoitteet liittyvät poliittisiin, taloudellisiin, 
sotilaallisiin, oikeudellisiin sekä turvallisuutta koskeviin 
kysymyksiin. Nato arvioi tavoitteiden toteutumista 
säännöllisesti.

Natoon liittyminen on monivaiheinen poliittinen 
prosessi, joka kestää minimissään 1-1,5 vuotta. Liitty-
misprosessin ensimmäinen vaihe on jäseneksi haluavan 
maan ilmoitus kiinnostuksestaan liittyä Natoon. Nato ei 
itse pyydä uusia jäseniä tai ehdota laajentumista, vaan 
aloitteen on aina tultava jäsenyydestä kiinnostuneelta 
maalta itseltään. Maan ilmoitettua kiinnostuksensa 
jäsenyyteen se alkaa käydä niin sanottua tehostettua 
vuoropuhelua Naton kanssa ja voi tulla hyväksytyksi 
MAP-ohjelmaan. 

Toisessa vaiheessa Nato kutsuu jäsenyydestä kiin-
nostuneen maan aloittamaan liittymisneuvottelut. Uusia 
jäseniä kutsutaan yleensä huippukokouksissa, joita on 
viime vuosina järjestetty vuoden kahden välein.

Kolmannessa vaiheessa jäsenyyskutsun saatuaan 
maa käy Naton kanssa liittymisneuvottelut, joissa sovi-
taan jäsenmaan velvoitteista ja siitä, miten se liitetään 
yhteisen puolustuksen järjestelyihin. Olennaista on 
määrittää vaatimustaso ennen jäsenyyden voimaantuloa 
sekä suunnitelmat uudistusten jatkamisesta jäsenyyden 
astuttua voimaan. Liittymisneuvottelujen jälkeen laadi-

2.5		 	Avointen	ovien	politiikka	

Naton laajentuminen perustuu Pohjois-Atlantin sopimuksen 10 artiklaan, 
jonka mukaan ”liittokunta voi kutsua jäsenikseen minkä tahansa Euroopan 
valtion, jonka jäsenyys edistäisi sopimuksen periaatteita ja Pohjois-Atlantin 
alueen turvallisuutta”.

Nato asettaa uusille jäsenmaille mm. poliittisia ja sotilaallisia kriteerejä.  
Viime kädessä uusien jäsenten hyväksyntä on Nato-maiden yksimielinen 
poliittinen päätös.

Jäsenyysprosessi käynnistyy aina jäseneksi haluavan maan omasta  
kiinnostuksenilmauksesta. Nato kutsuu uusia jäseniä huippukokouksissaan. 

Jäsenyyden toteutuminen kestää minimissään 1-1,5 vuotta. Uuden jäsenen 
hyväksyntä edellyttää ratifiointia jokaisen Nato-maan parlamentissa.
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taan uuden maan liittymisprotokolla Washingtonin so-
pimukseen. Sen jälkeen kun Nato-maiden suurlähettiläät 
ovat sen allekirjoittaneet, saa kandidaattimaa osallistua 
Naton kokouksiin ilman päätöksenteko-oikeutta.

Jäsenyysprosessin neljäs ja pisin vaihe on liittymis-
protokollan ratifiointi kunkin Nato-maan parlamentissa. 
Ratifiointikäytännöt vaihtelevat eri Nato-maissa kansal-
listen säädösten mukaisesti. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 
uuden jäsenen hyväksyntä edellyttää kahden kolmas-
osan enemmistöä senaatissa. 

Koska uuden jäsenen liittyminen tulee hyväksyä 
erikseen jokaisen Nato-maan parlamentissa, kestää jäse-
nyyden toteutuminen nopeimmillaankin noin vuoden 
kutsun saamisesta. Puola, Tšekki ja Unkari kutsuttiin 
jäseniksi vuonna 1997 ja niiden jäsenyys toteutui vuon-
na 1999. Niin sanotun ”Big Bang” laajentumiskierroksen 
kutsut lähtivät seitsemälle maalle (Viro, Latvia, Liettua, 
Slovenia, Slovakia, Bulgaria ja Romania) vuonna 2002 ja 
maiden jäsenyys toteutui 2004. Vuonna 2008 kutsuttujen 
Albanian ja Kroatian jäsenyys toteutui noin vuodessa. 
Montenegro sai jäsenyyskutsun joulukuussa 2015 ja 
liittyi kesäkuussa 2017. Makedonia sai jäsenyyskutsun 
Brysselin huippukokouksessa kesällä 2018 ja sen jäse-
nyys tullee voimaan 2019-2020.  

Viides vaihe on Naton pääsihteerin kutsu uudelle 
jäsenmaalle liittyä Washingtonin sopimukseen. Tämä ta-
pahtuu sitten kun ratifioinnit on saatu valmiiksi kaikissa 

Nato-maissa. Siihen miten kandidaattimaa kansallisesti 
päättää liittymisestä, ei Nato ota kantaa, vaan se tapah-
tuu kansallisen päätöksentekojärjestelmän mukaisesti. 
Nato-maista vain kolmessa (Unkarissa ja Sloveniassa 
sekä Espanjassa liittymisen jälkeen) on järjestetty kan-
sanäänestys liittymisestä. Jäsenyys astuu voimaan sen 
jälkeen, kun liittymisprotokolla on talletettu Yhdysval-
tojen ulkoministeriöön, jossa Washingtonin sopimusta 
säilytetään. 

Vaikka Naton ovi onkin periaatteessa auki uusille 
jäsenille, laajentumisen ajankohtaan vaikuttavat monet 
tekijät. Jäsenyyttä harkitseva maa ei voi lähteä siitä, että 
se voisi liittyä mukaan juuri sillä hetkellä kun itse ha-
luaa. Lähtökohtaisesti Nato ei ota uusia jäseniä kriisiti-
lanteessa, jolloin laajentuminen voisi eskaloida tilannet-
ta. Liittoutumisratkaisu tulisi valmistella rauhan aikana. 
Natossa uusien jäsenten ottaminen perustuu poliittiseen 
harkintaan ja jäsenmaiden yksimieliseen päätökseen.  
On mahdollista, että Naton ovi tosiasiallisesti sulkeutui-
si. Näin voi käydä, mikäli laajentumisen hinta koettaisiin 
liian kalliina esimerkiksi Venäjän-suhteiden kannalta.

Natolla on tällä hetkellä kolme jäsenyydestä kiinnos-
tunutta kumppania. Bosnia-Hertsegovina, Georgia ja 
Ukraina. Näistä vain Bosnia-Hertsegovina on MAP-oh-
jelmassa. Nato lupasi Bukarestin huippukokouksessa 
2008 Georgialle ja Ukrainalle jäsenyyden tulevaisuudes-
sa, mutta niiden jäsenyys ei ole näköpiirissä.

“And we should never accept that when independent sovereign 
 nations make independent and sovereign decisions that  

that’s a provocation against anyone else. If we accept that, we actually 
accept the old idea of spheres of influence, that big countries have 
the right to decide what other neighbours, smaller nations, can do.  
And I say that also very much as a Norwegian, because if anyone  

back in 1949 have asked Joseph Stalin whether he liked or disliked that 
Norway joined NATO, of course he would have said, ‘I disliked it.’ ”

 
Keynote Speech by NATO Secretary General Jens	Stoltenberg at the German Marshall Fund event: 

NATO at Seventy – Post-Cold War Enlargement and the Future of Transatlantic Security,  
18 March 2019.
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2.6	 	Nato	ja	asevalvonta

Nato järjestönä ei ole osapuoli asevalvontasopimuksissa, mutta Nato on  
tärkeä foorumi jäsenmaiden väliselle koordinaatiolle ja kannanmuodostukselle. 
Esimerkki yhteisestä tavoitteesta on tavanomaisia aseita koskevan Wienin  
asiakirjan päivittäminen vastaamaan muuttunutta turvallisuusympäristöä.

Natossa on käynnistetty useita käytännön aloitteita, joilla pyritään suojaamaan 
jäsenmaiden väestöä, aluetta ja joukkoja joukkotuhoaseuhkia vastaan. 

Naton lähtökohtana on, että niin kauan kun maailmassa on ydinaseita,  
Nato pysyy ydinaseliittona. Nato-maat ovat edelleen sitoutuneet  
ydinsulkusopimuksen täyteen toimeenpanoon.

Venäjän INF-sopimusrikkomus on Natolle suuri huoli. Nato joutuu varautumaan 
sotilaallisesti tilanteeseen, jossa INF-sopimus ei ole enää voimassa. 

Asevalvonta, aseidenriisunta ja non-proliferaatio ovat 
keskeisessä roolissa Naton agendalla ja ne vaikuttavat 
merkittävästi liittokunnan uhkaympäristöön. Nato 
järjestönä ei ole osapuoli asevalvontasopimuksissa, 
mutta se on tärkeä foorumi jäsenmaiden väliselle 
koordinaatiolle ja kannanmuodostukselle. Liittolaiset 
konsultoivat toisiaan ja tekevät yhteistyötä usealla eri 
osa-alueella: tavanomaisten aseiden valvonta, ydinaseet, 
miinanraivaus, pienaseiden leviämisen estäminen, 
joukkotuhoaseiden leviämisen vastainen työ ja niiltä 
suojautuminen. Nato myös tarjoaa neuvonantoa ja 
koulutusta kumppaneille ja tukee niitä ylijäämäammus-
ten ja -miinojen hävittämisessä ml. vapaaehtoisrahaston 
kautta.

Turvallisuusympäristön heikentyminen on entises-
tään korostanut asevalvonnan merkitystä. Nato-maiden 
keskeisenä tavoitteena on modernisoida Etyjin puitteis-
sa valmisteltu Wienin asiakirja, joka koskee sotilaallisia 
luottamusta ja turvallisuutta lisääviä toimia. Naton 
näkökulmasta on tärkeää päivittää Wienin asiakirja vas-
taamaan muuttunutta turvallisuusympäristöä ja saada 
myös Venäjä sitoutumaan tähän uudistusprosessiin.

Naton ydinaseita on vähennetty peräti 95 prosenttia 
verrattuna kylmän sodan huippulukemiin. Naton lähtö-
kohtana kuitenkin on, että niin kauan kun maailmassa 
on ydinaseita, Nato pysyy ydinaseliittona. Ydinpelote 
pidetään turvallisuusympäristön kehityksen mahdollis-
tamalla minimitasolla. Turvallisuusympäristön heiken-
nyttyä ydinaseiden näkyvyys osana Naton kokonais-
pelotetta on kasvanut (ks. 1.3.), mutta Nato-maat ovat 
edelleen sitoutuneet ydinsulkusopimuksen (Nuclear 

Non-Proliferation Treaty, NPT) täyteen toimeenpa-
noon. Sen sijaan YK:ssa heinäkuussa 2017 hyväksytty 
ydinaseiden täyskielto (Treaty on the Prohibition of 
Nuclear Weapons) ei Naton arvion mukaan paranna 
turvallisuutta, koska ydinasevaltiot puuttuvat siitä. 
Yksikään Nato-maa ei ole allekirjoittanut ydinaseiden 
täyskieltoa, sillä se on perustavanlaatuisessa ristiriidassa 
Naton ydinasepolitiikan kanssa. Nato-maille asevalvon-
nan -ja -riisunnan kulmakivi on jatkossakin NPT-sopi-
mus, mikä on ollut myös Suomen lähestymistapa.

Yhdysvallat on jo vuosia ilmaissut huolensa Venä-
jän INF-sopimusrikkomuksista (Intermediate-Range 
Nuclear Forces Treaty, 1987). Joulukuussa 2018 Naton 
ulkoministerit antoivat yksimielisen tukensa Yhdysval-
tojen näkemykselle. INF-sopimus kieltää kaikki maalta 
laukaistavat ydin- ja tavanomaiset ohjukset, joiden kan-
tama on 500-5500 km, ja niiden laukaisualustat. Nato 
katsoo, että Venäjän 9M729 -ohjusjärjestelmä rikkoo 
näitä periaatteita ja vaarantaa euroatlanttisen alueen 
turvallisuuden. Yhdysvallat ilmoitti Naton joulukuun 
2018 ulkoministerikokouksessa, että ellei Venäjä palaa 
noudattamaan sopimusta 60 vuorokauden kuluessa, 
Yhdysvallat vetäytyy yksipuolisesti sopimuksesta. 
Määräajan umpeuduttua Yhdysvallat vahvisti vetäyty-
misaikeensa Naton tuella. Sopimuksesta irtisanomisaika 
on kuusi kuukautta, minä aikana Venäjä voi vielä palata 
noudattamaan sopimusta.

Naton kannalta Venäjän sopimusrikkomus on 
erittäin vakava asia, sillä Venäjä pystyy ulottamaan 
asevaikutuksen omalta alueeltaan miltei koko liittokun-
nan alueelle. Nato joutuu varautumaan sotilaallisesti 
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tilanteeseen, jossa INF-sopimus ei ole enää voimassa. 
Naton pääsihteeri on kuitenkin tuonut esille, että Nato 
ei lähde vastaamaan jokaiseen Venäjän toimeen samalla 
tavoin ja samalla mitalla. 

Natossa INF-kannanmuodostukseen vaikutti 
yleisemminkin huoli asevalvonnan tulevaisuudesta. 
Asevalvontasopimuksilla ei ole käytännön merkitystä, 
jos niihin kohdistuville rikkomuksille ei tehdä mitään. 
Ei ole järkeä esimerkiksi avata Venäjän kanssa uusia 
START-neuvotteluita, jos Venäjä saa vapaasti valita 
noudattaako neuvottelujen lopputulosta vai ei. Siksi Na-
to-maat tukivat Yhdysvaltojen INF-irtautumista, vaikka 
se asettaakin ne vaarallisempaan asemaan. Yhdysvalto-
jen osalta INF-päätökseen vaikutti myös se, että INF on 

sitonut Yhdysvaltojen kädet, samalla kun Kiina ja Iran 
ovat jatkuvasti kasvattaneet keskimatkan ohjusarsenaa-
lejaan.

Natossa on käynnistetty useita käytännön aloitteita, 
joilla pyritään suojaamaan jäsenmaiden väestöä, aluetta 
ja joukkoja joukkotuhoaseuhkia vastaan. Vuoden 2018 
Salisburyn iskut nostivat keskiöön huolen kemiallisten 
aseiden kieltosopimuksen rapautumisesta. Salisburyssä 
tehty hermomyrkkyisku oli ensimmäinen hyökkäyksel-
linen kemiallisten aseiden käyttö liittokunnan alueella 
Naton perustamisen jälkeen. Nato on todennut hyök-
käyksen olleen kansainvälisen normien ja sopimusten 
vastainen. Nato on myös tuominnut Syyrian hallinnon 
kemiallisen aseen käytön.
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3.1	 	Transatlanttinen	suhde

Nato on perustamisestaan lähtien ollut Atlantin yli ulottuva arvoyhteisö,  
joka sitoo Yhdysvallat Euroopan turvallisuuteen. 

Naton uskottavuuden ja toimintakyvyn kannalta Yhdysvaltojen  
sitoutuminen artikla 5:n velvoitteisiin on korvaamattoman tärkeää.

Transatlanttisten suhteiden heikentyminen on koetellut Naton yhtenäisyyttä. 
Vaikka taakanjakokysymys on pitkäaikainen huoli, yksikään presidentti  
ennen Trumpia ei ole julkisesti kyseenalaistanut maansa sitoutumista 
Naton turvatakuisiin.

Yhdysvalloilla on kuitenkin tällä hetkellä enemmän joukkoja ja kalustoa 
Euroopassa kuin pitkään aikaan. Natolle on olennaista, että Yhdysvallat  
ei ole Trumpin aikana lähtenyt vetäytymään Naton toimista  
Euroopan puolustuksen vahvistamiseksi.

3. NATON SISÄINEN KEHITYS  

Nato on erottamaton osa kylmän sodan jälkeen syn-
tynyttä läntistä maailmanjärjestystä. Se on perustami-
sestaan lähtien ollut Atlantin yli ulottuva arvoyhteisö, 
joka sitoo Yhdysvallat Euroopan turvallisuuteen. Nato 
perustettiin suojaamaan jäsenmaitaan Neuvostoliiton ja 
Varsovan liiton sotilaalliselta aggressiolta, mutta samalla 
sillä oli keskeinen rooli Euroopan poliittisen ja talou-
dellisen integraation turvaamisessa. Naton vähemmän 
tunnettu, mutta tärkeä tehtävä on ollut lisätä puolustus-
suunnittelun läpinäkyvyyttä Euroopan maiden välillä. 

Samaan aikaan kun turvallisuusympäristö on hei-
kentynyt, Natoa on viime vuosina koeteltu sisältäpäin. 
Transatlanttinen suhde ja liittokunnan yhtenäisyys ovat 
olleet ennennäkemättömällä koetuksella, kun presi-
dentti Trump on puheillaan toistuvasti kyseenalaistanut 
Yhdysvaltojen sitoutumisen Natoon ja maininnut jopa 
Yhdysvaltojen eroamisen Natosta.

Presidentti Trump on ilmoittanut olevansa valmis 
puolustamaan Nato-maista vain niitä, jotka ovat maksa-
neet riittävästi. Trumpin näkemyksessä on kyse suorasta 
kustannus-hyöty -laskelmasta, jossa Nato nähdään vain 
transaktionaalisen vaihdon välineenä. Tämä ajattelutapa 
on vastakkainen näkemykselle Natosta samanmielisten 
maiden tiiviinä poliittis-sotilaallisena yhteisönä, jossa 
perusperiaatteena on turvallisuuden jakamattomuus. 

Myös tälle näkemykselle on Yhdysvalloissa kannatta-
jansa esimerkiksi kongressissa molemmissa puolueissa. 
Kongressi on pyrkinyt luomaan lainsäädäntöä, joka 
eväisi presidentin mahdollisuuden irrottaa Yhdysvallat 
Natosta.

Taakanjaon epätasapaino on pitkäaikainen ongelma, 
josta mm. Yhdysvaltojen entinen puolustusministeri 
Gates syytti liittolaisia kovin sanoin jäähyväispuhees-
saan 2011. Trumpin toiminta on silti poikkeuksellista 
verrattuna aiempiin hallintoihin. Yksikään Yhdysvalto-
jen presidentti ennen Trumpia ei ole tehnyt taakanjaosta 
näkyvää sisäpoliittista kysymystä. Merkille pantavaa on, 
että Trump on Yhdysvaltojen ensimmäinen presidentti, 
joka on julkisesti kyseenalaistanut Naton merkityksen 
osana Yhdysvaltojen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja 
Yhdysvaltojen sitoutumisen Natoon. Trump on myös 
esittänyt, että amerikkalaisjoukkoja ja -kalustoa maape-
rällään isännöivät liittolaiset maksaisivat Yhdysvalloille 
tukikohtien kustannuksia.

Viime vuosien epävarmuutta Naton sisällä ei voi 
vähätellä. Huoli on suuri ja todellinen – ei vain pienille 
Baltian maille, vaan myös esimerkiksi Saksalle, jolle 
transatlanttinen suhde on aina ollut korvaamaton. Osa 
eurooppalaisista maista katsoo, että meneillään on 
ohimenevä jakso transatlanttisissa suhteissa. Toiset taas 
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Pääsihteeri Stoltenberg puhuu Yhdysvaltojen kongressille Naton 70-vuotisjuhlallisuuksien yhteydessä huhtikuussa 2019. 
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arvioivat Trumpin edustavan pysyvämpää rakenteel-
lista muutosta, jossa Euroopan merkitys Yhdysvalloille 
vähentyy ja Kiinan korostuu. Joka tapauksessa on selvää, 
että Trump on puheillaan jo heikentänyt Naton uskotta-
vuutta. Yhdysvaltojen sitoutumisella on keskeinen mer-
kitys myös Suomen näkökulmasta alueellista vakautta 
lisäävänä tekijänä. 

Natossa on ainakin toistaiseksi arvioitu, että teot 
ovat sanoja tärkeämpiä. Yhdysvallat ei ole Trumpin 
aikana lähtenyt purkamaan Walesin ja Varsovan huip-
pukokouksissa sovittuja järjestelyjä Euroopan pelotteen 
ja puolustuksen vahvistamiseksi. Päinvastoin. Yhdysval-
lat on vahvasti sitoutunut Eurooppaan ja sillä on tällä 
hetkellä enemmän joukkoja ja kalustoa Euroopassa kuin 
pitkään aikaan.

Naton eteentyönnetty läsnäolo, jota Yhdysvallat 
johtaa Puolassa, ja Yhdysvaltojen kahdenväliset EDI 
(European Deterrence Initiative) -kontribuutiot Euroop-
paan ovat tärkeitä konkreettisia tukimuotoja. Trumpin 
kahden ensimmäisen vuoden aikana Yhdysvallat lisäsi 
rahoitustaan EDI-aloitteeseen 40 prosentilla.  Tällä 
rahoituksella on lisätty harjoitustoimintaa ja läsnäoloa 
Euroopassa, parannettu eurooppalaisten liittolaisten 
infrastruktuuria, varastoitu niiden alueelle raskasta 
kalustoa sekä parannettu liittolaisten ja kumppaneiden 
suorituskykyjä. 

Yhdysvaltojen sitoumus Euroopan puolustami-
seen edellyttää aiempaa tasapuolisempaa taakanjakoa 
liittolaisten kesken. Tässä ei ole mitään uutta, vaan kyse 
on vuosikymmenten epätasapainosta. Viesti on kuiten-
kin nyt ymmärretty Euroopassa eri tavalla kuin ennen. 
Euroopan on korkea aika lisätä omaa panostaan puo-
lustukseen ja tähän suuntaan on lähdetty (ks. 3.2). Kyse 
on siitä, ovatko lisäykset Yhdysvaltojen näkökulmasta 
riittäviä ja toimeenpannaanko ne riittävän nopeasti. 
Naton 70-vuotisjuhlallisuuksissa Trump tunnusti liitto-
laisten edistymisen puolustusmenojen lisäämisessä pl. 
Saksa, ja katsoi oman johtajuutensa vaikuttaneen tähän 
merkittävästi.

Naton suunnalta on myös tuotu esille, että kyse ei ole 
Yhdysvaltojen avusta Euroopalle, vaan molemminpuo-
lisesti hyödyttävästä liittolaissuhteesta. On arvioitu, että 
Yhdysvaltojen suorat Eurooppaan kohdistuvat puolus-
tusmenot – maksuosuus Naton yhteisiin budjetteihin, 
sotilaallinen läsnäolo Euroopassa ja puolustusmateriaa-
lihankintoja koskeva tuki – ovat reilut viisi prosenttia 
sen kokonaispuolustusbudjetista. Samalla Yhdysvaltojen 
parhaat ystävät ja kyvykkäimmät kumppanit ovat aina 

löytyneet Euroopasta. Nato tuo konkreettista lisäarvoa ja 
kustannussäästöjä Yhdysvalloille. 

Venäjän-uhkaan vastaaminen on kiistaton yhteinen 
intressi, mutta Euroopan liittolaiset tukevat Yhdysval-
tojen toimia myös Euroopan ulkopuolella tarjoamalla 
tukikohtiaan Yhdysvaltojen käyttöön. Esimerkiksi 
tukikohdat Turkissa ovat olleet tärkeitä Yhdysvaltojen 
operaatioille Lähi-idässä ja tukikohdat Italiassa ja Espan-
jassa Yhdysvaltojen operaatioille Afrikassa. Yhdysvallat 
on myös hyötynyt suurten eurooppalaisten Nato-maiden 
tiedusteluresursseista. 

Yhdysvalloille tärkeässä terrorismin torjunnassa 
EU:n panos on ollut keskeinen. 16 kriisinhallintaope-
raation sekä koulutus- ja kehitysyhteistyön kautta EU 
kantaa sellaista vastuuta Afrikasta, johon Yhdysvalloilla 
tai Natolla ei välttämättä olisi vastaavaa kiinnostusta tai 
tarvittavia työkaluja. 

Jos pahin kauhukuva toteutuisi ja presidentti Trump 
onnistuisi irrottamaan Yhdysvallat Natosta kongressin 
vastustuksesta huolimatta, olisi se käytännössä Naton 
loppu. Naton uskottavuuden ja toimintakyvyn kan-
nalta Yhdysvaltojen sitoumus 5 artiklan velvoitteisiin 
on ehdoton perusedellytys. Mikäli Yhdysvallat eroaisi 
Natosta, asettaisi se eurooppalaiset maat vaikeiden va-
lintojen eteen. Miten luoda uskottava pelote ja yhteinen 
puolustus euroopalaisin voimin ja heikentyvässä tur-
vallisuusympäristössä? Missä määrin Naton rakenteita 
voitaisiin edelleen hyödyntää?

Kysymys Yhdysvaltojen sitoutumisesta Natoon on 
ratkaiseva kysymys Naton tulevaisuuden kannalta. Sen 
ohella huolta ovat myös aiheuttaneet Turkin sisäinen 
kehitys ja venäläisen ilmapuolustusjärjestelmän han-
kintasuunnitelmat sekä toisaalta epävarmuus Puolan ja 
Unkarin sitoutumisesta oikeusvaltioperiaatteisiin.

Vaikka kuluneet vuodet ovat koetelleet Naton 
yhtenäisyyttä, liittokunnassa uskotaan, että näistäkin 
kriiseistä selvitään. Kriisejä on ollut aiemminkin; vuo-
den 1956 Suezin kriisistä aina liittolaisia jakaneeseen 
Irakin-sotaan vuonna 2003. Natossa katsotaan, että 
Eurooppa ja Yhdysvallat ovat vahvempia yhdessä  
jatkossakin. Euroopan vakaus säilyy keskeisenä strate-
gisena intressinä Yhdysvalloille, ja tästä näkökulmasta 
Nato on ainoa institutionaalinen kehys, jossa myös  
Yhdysvallat on jäsen. Turvallisuus- ja puolustuskysy-
mysten osalta EU-US –suhde ei voi korvata Natoa. Mo-
ninapaistuminen korostaa entisestään transatlanttisen 
yhteistyön merkitystä, olipa kyse turvallisuudesta 
tai taloudesta.
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3.2		 	Taakanjako	ja	puolustusmenot

Kylmän sodan jälkeen alkanut puolustusmenojen laskusuunta on pysäytetty. 
Euroopan liittolaiset ja Kanada lisäävät puolustusmenojaan kaikkiaan  
100 miljardia dollaria 2016-2020.

Myönteisistä trendeistä huolimatta Yhdysvaltojen osuus Naton yhteen- 
lasketuista puolustusmenoista on edelleen yli kaksi kolmasosaa. Eurooppalaiset 
liittolaiset ovat edelleen riippuvaisia Yhdysvaltojen kärkisuorituskyvyistä. 

Kunkin jäsenmaan tärkein panos on sen omien kansallisten asevoimien 
kehittäminen, mikä edellyttää riittävää ja tasapainoista puolustusbudjettia. 
Vuonna 2018 arviolta seitsemästä kahdeksaan Nato-maata täytti tavoitteen 
käyttää 2 prosenttia BKT:sta puolustukseen. Arviolta puolet Nato-maista 
tulee pääsemään tähän tavoitteeseen vuonna 2024.

”Jäsenmaksu” on kunkin maan maksuosuus Naton yhteisestä budjetista, 
jolla rahoitetaan liittokunnan yhteisiä menoja. Kyseessä on marginaalinen 
osuus puolustusbudjetista. Esimerkiksi Montenegrossa jäsenyyden  
hinnan on laskettu olevan 77 senttiä vuodessa per asukas. 

Useat maat – kuten Norja kylmän sodan aikana ja Viro – katsovat  
saaneensa jäsenmaksun moninvertaisesti takaisin, kun ne ovat  
hyötyneet investointiohjelmasta.

Naton toimintakustannusten jakamisessa kukin jäsen-
maa on velvollinen antamaan oman panoksensa yhtei-
sen budjettiin. Tätä voisi kutsua Naton ”jäsenmaksuksi”. 
Naton yhteinen budjetti sisältää siviili- ja sotilasbudjetin 
sekä erillisen investointiohjelman, jolla rahoitetaan 
liittokunnan infrastruktuurihankkeita. Siviilibudjetti 
vuodelle 2019 on 250,5 miljoonaa euroa. Siitä katetaan 
kansainvälisen sihteeristön ja päämajan toimintame-
not. Sotilasbudjetti vuodelle 2019 on 1.395 miljardia 
euroa. Sen varoja käytetään Naton sotilaskomitean, 
Naton komentorakenteen sekä niihin liittyvien yhteis-
ten johtamis- ja viestijärjestelmien kustannuksiin sekä 
liittokunnan AWACS-ilmavalvontakoneiden toiminta-
menoihin. Investointiohjelman katto vuodelle 2019 on 
700 miljoonaa euroa.

Kunkin maan maksuosuus Naton yhteisiin budjettei-
hin määräytyy laskukaavan mukaan, jossa on huomioitu 
sen taloudellinen suorituskyky. Käytännössä kyse on 
murto-osasta niiden puolustusbudjetteja. Esimerkiksi 
Viro maksaa vuonna 2019 yhteensä noin 2,60 miljoonaa 
euroa Naton yhteisiin budjetteihin (860,000 euroa sivii-
libudjettiin; 1273, 000 euroa sotilasbudjettiin ja 432,290 

euroa investointiohjelmaan). Tämä summa on alle puoli 
prosenttia sen vuoden 2019 puolustusbudjetista.

Vauras Norja maksaa vuonna 2019 yhteensä reilut 
38 miljoonaa euroa Naton yhteisiin budjetteihin (3,9 
miljoonaa euroa siviilibudjettiin; 23 miljoonaa euroa 
sotilasbudjettiin ja 11,5 miljoonaa euroa investointioh-
jelmaan). Uusimman jäsenmaan, pienen Montenegron 
osuus on 0,027 prosenttia Naton yhteisten budjettien 
kokonaisuudesta, mikä on vähemmän kuin puoli mil-
joonaa euroa vuodessa. Montenegron jäsenyyden hin-
nan on laskettu olevan 77 senttiä vuodessa per asukas. 

Useat maat – kuten Norja kylmän sodan aikana 
ja Viro koko jäsenyytensä ajan – katsovat saaneensa 
jäsenmaksun moninvertaisesti takaisin, kun ne ovat 
hyötyneet investointiohjelmasta. Nato-jäsenyys on myös 
vaikuttanut myönteisesti usean Nato-maan talouskehi-
tykseen. Montenegro arvioi, että liittolaisten investoin-
nit Montenegroon ovat kaksinkertaistuneet ja turismi 
kasvanut Nato-jäsenyyden myötä. Nato-jäsenyyden 
suurimpana arvona kaikki kuitenkin pitävät pelotteen 
merkittävää vahvistumista – sen arvoa ei voi euroissa 
mitata.
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Kunkin maan suurin taloudellinen panostus yhteiseen 
puolustukseen on sen kansallinen puolustusbudjetti. 
Nato antaa jäsenmailleen yhteisiä tavoitteita, mutta viime 
kädessä kukin maa määrittää itse puolustusmenojensa ta-
son. Muuttuneessa turvallisuusympäristössä jäsenmaiden 
odotetaan lisäävän puolustusmenojaan. Ennaltaehkäisy 
on monin verroin halvempaa kuin puolustautuminen, 
mutta ennaltaehkäisy edellyttää uskottavaa puolustusky-
kyä ja myös sen ylläpito ja kehittäminen maksaa.

Nato-maiden puolustusmenojen laskutrendi pysäy-
tettiin 2014, ja puolustusmenot ovat kasvaneet vuosit-
tain sen jälkeen. Vuonna 2018 Euroopan Nato-maiden 
ja Kanadan yhteenlasketut puolustusmenot kasvoivat 
melkein neljä prosenttia verrattuna edellisvuoteen. Eu-
roopan liittolaiset ja Kanada lisäävät puolustusmenojaan 
kaikkiaan 100 miljardia US dollaria 2016-2020. Liitto-
kunnan puolustusmenojen kasvutrendin arvioidaan 
jatkuvan 2019.

Naton tavoitteena on, että kukin jäsenmaa käyttäisi 
kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta puolustusme-
noihin. Tällä hetkellä keskiarvo on noin 1,5 prosenttia. 
Vaikka kaksi prosenttia on usealle maalle haastava tavoi-
te, historiallisesti tarkasteltuna se ei ole kovin mullistava. 
Kylmän sodan lopussa jäsenmaat käyttivät keskimäärin 
kolme prosenttia BKT:sta puolustusmenoihin. 

Vuonna 2018 seitsemästä kahdeksaan Nato-maan 
(Kreikka, Latvia, Liettua, Puola, UK, US,  Viro ja mah-
dollisesti myös Romania) arvioitiin käyttävän Naton 
suosituksen mukaisesti vähintään kaksi prosenttia brut-
tokansantuotteestaan puolustusmenoihin. On arvioitu, 
että noin puolet Nato-maista tulee pääsemään tähän 
tavoitteeseen vuonna 2024.

Vuonna 2018 16 Nato-maan (Bulgaria, Espanja, Hol-
lanti, Italia, Latvia, Liettua, Luxemburg, Norja, Puola, 
Ranska, Romania, Slovakia, Unkari, Turkki, UK, US) 
arvioitiin käyttävän Naton suosituksen mukaisesti 20 
prosenttia tai enemmän puolustusbudjetista materi-
aalihankintoihin, ml. tutkimus- ja kehittämistoiminta. 
On arvioitu, että 24 Nato-maata tulee pääsemään tähän 
tavoitteeseen vuonna 2024.

Walesin huippukokouksessa Nato-maiden johtajat 
tekivät sitoumuksen (Defence Investment Pledge, DIP), 
jolla pyritään parantamaan jäsenmaiden panostus-
ta puolustukseen ja erityisesti em. kahden prosentin 
tavoitteen täyttämiseen. Presidentti Trumpin valtaan-
tulon jälkeen Natossa on Yhdysvaltojen aloitteesta 
käynnistetty prosessi, jossa kukin maa laatii kansallisen 
suunnitelman siitä, miten saavuttaa kahden prosentin 
tavoitteen. Kansallisissa suunnitelmissa tarkastellaan li-
säksi panostusta suorituskykyjen kehittämiseen ja Naton 
operatiivisiin tehtäviin. Natossa on käytössä myös muita 
mittareita jäsenmaiden puolustuspanoksen mittaami-
seen. Niissä arvioidaan mm. Naton komentorakenteessa 
olevien paikkojen täyttöastetta ja joukkojen liikutelta-
vuutta oma alueen ulkopuolella.

Panostuksessa puolustukseen on kaiken kaikkiaan 
nähtävissä myönteisiä trendejä. Liittokunnan puolustus-
menojen kasvusuunta jatkuu, ja jäsenmaat ovat hyväk-
syneet kaikki puolustussuunnitteluprosessin mukaiset 
suorituskykytavoitteet. Haasteena säilyy resurssoinnin 
varmistaminen pidemmällä aikavälillä ja yhtenäisyyden 
säilyttäminen tilanteessa, jossa mailla on erilaisia paino-
tuksia uhkaympäristön osalta. 
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3.3				Päätöksenteko

Nato on hallitustenvälinen organisaatio; sillä ei ole ylikansallista päätösvaltaa. 
Kaikki päätökset tehdään yksimielisyydellä. 

Naton korkein päätöksentekoelin on Pohjois-Atlantin neuvosto (North Atlantic 
Council, NAC), jossa jokaisella jäsenmaalla on pysyvä suurlähettilästasoinen 
edustaja. Neuvosto kokoontuu säännöllisesti myös ulko- ja puolustus- 
ministereiden sekä huippukokouksissa valtionpäämiesten tasolla.

Naton sotilaallinen rakenne noudattaa jäsenmaiden antamaa poliittista 
ohjausta.

Rakentavalla ja aktiivisella suhtautumisella yhteistyöhön sekä taitavalla 
diplomatialla myös pienet jäsenmaat ovat voineet vaikuttaa merkittävälläkin 
tavalla asioiden etenemiseen.

Muuttuneessa turvallisuusympäristössä haasteena on Naton päätöksenteon 
nopeus.

Nato on hallitustenvälinen organisaatio, eli sillä ei 
ole ylikansallista päätösvaltaa toisin kuin esimerkiksi 
Euroopan Unionilla tietyillä sektoreilla. Naton korkein 
päätöksentekoelin on Pohjois-Atlantin neuvosto (North 
Atlantic Council, NAC), jossa jokaisella jäsenmaalla 
on pysyvä suurlähettilästasoinen edustaja. Neuvosto 
kokoontuu säännöllisesti myös ulko- ja puolustusminis-
tereiden sekä huippukokouksissa valtionpäämiesten  
tasolla. Naton sotilaallinen rakenne ja sen kaikki toimin-
ta noudattaa jäsenmaiden antamaa poliittista ohjausta. 
Tämä poliittisen kontrollin säilyttäminen on perus- 
periaate, joka leikkaa läpi liittokunnan kaiken toimin-
nan.

Naton päätöksentekosääntönä on konsensus eli yksi-
mielisyys. Natossa ei siis äänestetä eikä tehdä enemmis-
töpäätöksiä. Jokaisella jäsenmaalla on myös mahdolli-
suus pysäyttää Naton päätöksenteko silloin, kun tärkeät 
kansalliset edut ovat kyseessä. Konsensusperiaatteesta 
seuraa, että Nato toimii neuvotellen. Neuvotteluja eli 
konsultaatiota käydään jäsenmaiden edustajien kesken, 
kunnes yhteisymmärrys saavutetaan tai kunnes tode-
taan, ettei yhteistä näkemystä ole saavutettavissa. Kuiten 
muissakin kansainvälisissä organisaatioissa, myös Na-
tossa nähdään aika ajoin erimielisyyksiä ja vaikeita neu-
votteluja. Tällöin korostuu kompromissit ja pienimmän 
yhteisen nimittäjän mukaan mitoitetut päätökset. Useat 
kokousten lopputulemana syntyneet päätökset asetetaan 
ns. hiljaisuusmenettelyyn. Sen aikarajan umpeuduttua 

ilman vastalauseita päätös katsotaan liittokunnan yhtei-
seksi kannaksi. 

Myös päätös kaikkien operaatioiden käynnistä-
misestä tehdään Natossa aina konsensusperiaatteella 
jäsenmaiden kesken. Kaikki jäsenmaat ovat velvoitet-
tuja osallistumaan artikla 5:n mukaisiin operaatioihin, 
mutta kukin jäsenmaa päättää itsenäisesti ja kansallisten 
päätöksentekomenettelyjensä mukaisesti antamansa 
avun luonteen ja laajuuden. Osallistuminen kriisinhal-
lintaoperaatioihin on vapaaehtoista. 

Jokainen jäsenmaa osallistuu päätöksentekoon 
tasa-arvoisesti, riippumatta sen koosta tai poliittisesta, 
sotilaallisesta tai taloudellisesta voimasta. Vaikuttami-
nen Naton linjauksiin edellyttää aktiivista osallistumista 
päätösten muotoiluun ja valmisteluun. Ylivoimaisesti 
suurimpana jäsenmaana Yhdysvalloilla on Natossa 
luonnollisesti merkittävästi vaikutusvaltaa. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita, että Yhdysvallat saisi aina tah-
tonsa läpi. Rakentavalla ja aktiivisella suhtautumisella 
yhteistyöhön sekä taitavalla diplomatialla myös pienet 
jäsenmaat voivat vaikuttaa merkittävälläkin tavalla asioi-
den etenemiseen.

Esimerkiksi kylmän sodan loputtua Tanska onnistui 
aktiivisuudellaan ja taitavalla toiminnallaan vaikutta-
maan Naton laajentumisprosessin ja kumppanuusyh-
teistyön toteuttamiseen. Toinen hyvä esimerkki Suomen 
lähiympäristöstä on Viro, joka on Natoon liityttyään 
tullut tunnetuksi kyvykkäänä jäsenmaana ja kyberosaa-



40   NATO 70 VUOTTA

jana. Tshekki on ollut keskeisessä roolissa liittokunnan 
suojelun suorituskykyjen ja koulutuksen kehittämisessä. 
Luxemburg, jonka armeija on vain kahden komppanian 
kokonen, on profiloitunut tiedustelun ja valvonnan 
suorituskykyjen huippuosaajana, ja tukee satelliiteillaan 
Naton toimintaa. Norja taas on hyödyntänyt vahvaa Ve-
näjän-tuntemustaan Naton ja Venäjän välisten suhteiden 
kehittämiseksi ja saanut kiinnitettyä Naton huomiota 
yhä enemmän arktisiin kysymyksiin. Krimin tapahtu-
mien jälkeen Baltian maat ja Norja ovat olleet aktiivisesti 
edistämässä Naton yhteisen puolustuksen mekanismien 
vahventamista.  

Turvallisuusympäristön muutos on herättänyt 
Natossa paljon keskustelua päätöksenteon nopeudesta. 

Pöydällä on ollut kysymys siitä, kykeneekö Nato reagoi-
maan kehittyvään ja monimuotoista hybridivaikuttamis-
ta sisältävään kriisiin riittävän nopeasti vai tulisiko so-
tilasjohdolle antaa enemmän ennakkovaltuuksia toimia 
kriisitilanteessa. Tällä hetkellä Naton Euroopan-joukko-
jen eli SACEURin ennakkovaltuudet ovat huomattavasti 
suppeammat kuin kylmän sodan aikana, vaikka toimin-
taympäristö on yhä vaikeammin ennustettava ja varoi-
tusajat ovat lyhentyneet. Nato-maiden näkemykset ovat 
jakautuneet yhtäältä sotilaallista tehokkuutta ja toisaalta 
poliittista kontrollia painottaviin äänenpainoihin. Nato 
pyrkii luomaan edellytykset toimia tehokkaasti moni-
muotoisissa hybriditilanteissa samalla kun poliittinen 
kontrolli säilytetään.
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4.1		 	Rauhankumppanista	kärkikumppaniksi

Suomi on tehnyt Nato-yhteistyötä 25 vuotta. Yhteistyöllä on ollut tärkeä rooli 
puolustusvoimien yhteistoimintakyvyn ja suorituskykyjen kehittämisessä. 

Naton muutoksen myötä yhteistyö on tiivistynyt. Suomi käyttää Naton tarjoamia  
yhteistyömahdollisuuksia oman puolustuskykynsä vahvistamiseen ja käy poliittista 
dialogia Naton kanssa. Enhanced Opportunities -kumppanin asema on Suomelle tärkeä.

Myös kärkikumppaneiden asema on viime kädessä aina riippuvainen liittolaisten  
tarpeista ja poliittisesta tahdosta. 

Jatkossakin vain Naton jäsenet osallistuvat päätöksentekoon ja ovat yhteisen  
puolustuksen piirissä.

4. NATO, SUOMI JA RUOTSI

Suomi on jo yli kahden vuosikymmenen ajan tehnyt 
yhteistyötä Naton kanssa niin puolustushallinnon kuin 
muidenkin ministeriöiden toimialoilla. Puolustuksen 
alalla tehtävä yhteistyö kehittää puolustusvoimien 
yhteistoimintakykyä ja suorituskykyjä. Myös EU:ssa 
ja pohjoismaisessa puolustusyhteistyössä nojaudutaan 
Naton standardeihin, konsepteihin ja toimintatapoihin. 
Lisäksi sotilaallisen yhteistoimintakyvyn kehittämi-
nen parantaa teknisiä valmiuksia ottaa kansainvälistä 
apua vastaan tilanteessa, jossa Suomea kohtaisi kriisi ja 
kansainvälistä apua tarjottaisiin Suomelle. Puolustushal-
linnon lisäksi merkittävää yhteistyötä on jo pitkään tehty 
esimerkiksi siviilivalmiuspuolella.

Suomen kumppanuusyhteistyö on ollut laaja-alaista. 
Suomi on osallistunut lähes kaikkiin Naton toimeenpa-
nemiin kriisinhallintaoperaatioihin, lukuisiin Naton har-
joituksiin ja isännöinyt itse monikansallisia harjoituksia. 
Suomi on hyödyntänyt tehokkaasti Naton kumppanuus-
työkaluja, kuten PARP -suunnittelu- ja arviointiprosessia 
(Planning and Review Process) ja OCC-evaluointiohjel-
maa (Operational Capabilities Concept). PARP-prosessin 
kumppanuustavoitteet on suunniteltu puolustusvoimien 
tarpeiden perusteella, jolloin niillä voidaan kattavasti 
kehittää puolustusvoimien suorituskykyjä. OCC-evalu-
ointiohjelma puolestaan antaa palautteen suorituskyvyn 
tasosta ja kansainvälisestä vertailtavuudesta. Suomi on 
myös edustettuna Naton rakenteissa ja tekee yhteistyötä 
Naton virastojen ja osaamiskeskusten kanssa.  Lisäksi 

suomalaisia on opiskellut useissa Naton ja Nato-maiden 
oppilaitoksissa. Vastaavasti Suomi on järjestänyt Nato- ja 
kumppanimaiden henkilöstölle avoimia kursseja ja kou-
lutustilaisuuksia. Suomen ja Naton välisen kumppanuus-
yhteistyön tavoitteet kirjataan kahden vuoden välein 
päivitettävään yksilölliseen kumppanuusasiakirjaan.  

Naton viime vuosien muutos on vaikuttanut myös 
kumppanuuksiin. Itämeri on yksi liittokunnan strategi-
sista painopistealueista, mikä lisää Suomen ja Ruotsin 
merkitystä Natolle. Suomi ja Ruotsi jakavat saman 
turvallisuusympäristön ja haasteet Naton kanssa, mikä 
tekee yhteistyöstä luontevaa ja molemminpuolisesti hyö-
dyllistä. Suomen näkökulmasta Naton läsnäolo Itämerel-
lä on vakauttava tekijä. 

Suomi toimii tänä päivänä täysin erilaisen Naton 
kanssa kuin vielä viisi vuotta sitten. Suomen kumppa-
nuuden painopiste oli pitkään kriisinhallintaoperaatiois-
sa, mutta Naton keskittyminen yhteiseen puolustukseen 
on avannut Suomelle useita uusia yhteistyömahdolli-
suuksia erityisesti oman puolustuskykynsä vahvistami-
seen. Myös kumppanuuden toteuttamismuodot ovat 
kehittyneet. Perinteinen rauhankumppanuus, jossa 
kokoonnuttiin laajan kumppanijoukon kesken keskus-
telemaan erityisesti kriisinhallinnasta, on käytännös-
sä korvautunut räätälöidyllä ja substanssilähtöisellä 
yhteistyöllä, joka keskittyy esimerkiksi Itämeren alueen 
vakauden ja turvallisuuden edistämiseen tai näkemysten 
vaihtoon hybridiuhista ja niihin vastaamisesta. 
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Naton kannalta on myös ollut tärkeää, että Suomi ja 
Ruotsi ovat tukeneet omalla osaamisellaan Natoa kol-
mansien maiden vakauttamisessa. Maat ovat osallistu-
neet esimerkiksi etelän kumppanimaiden turvallisuus- ja 
puolustussektorin tukihankkeisiin sekä kontribuoineet 
Naton vapaaehtoisrahastoihin.

Suomelle myönnettiin Walesin huippukokoukses-
sa (2014) ns. lisääntyvien yhteistyömahdollisuuksien 
EOP-status, jota jatkettiin marraskuussa 2017 (ks. tieto-
laatikko 2.3). Käytännön yhteistyön syventymisen ohella 
poliittinen dialogi Suomen ja Naton välillä on ollut 
tiivistä aina asiantuntijatasolta ylimmän valtionjohdon 
tasolle. Suomen presidentti on osallistunut Nato-maiden 
valtionjohdon työillallisille kahdessa edellisessä huippu-
kokouksessa ja Suomen ja Ruotsin ulko- ja puolustusmi-
nisterit saavat usein kutsun Naton ministerikokouksiin. 
Komiteatasolla dialogi on laajentunut kattamaan uusia 
osa-alueita, esimerkiksi asevalvonnan kysymykset.

Naton paluu perustehtävänsä äärelle on lisännyt 
Nato-yhteistyön merkitystä Suomelle. Samalla kump-
panuusyhteistyö edellyttää aiempaa enemmän proak-
tiivisuutta: Nato-maat ovat keskellä erittäin vaativaa 
muutosprosessia ja odottavat Suomen ja Ruotsin itse 
kertovan, mistä ne ovat kiinnostuneita. Suomen intres-
seissä on jatkaa poliittista dialogia kaikilla tasoilla sekä 
pitää huoli siitä, että Suomi saa jatkossakin käyttöönsä 
riittävät tiedot Naton toiminnasta ja tärkeimmät työka-
lut korkean yhteistoimintakyvyn säilyttämiseen ja oman 
puolustuskyvyn vahvistamiseen. 

Kumppanuuden syventymisestä huolimatta ero 
jäsen- ja kumppanimaan välillä on säilynyt ja säilyy. 

Suomi ja Ruotsi eivät edelleenkään saa kutsua liittokun-
nan ydintehtäviä, kuten yhteisen puolustuksen vahvis-
tamista, koskeviin tai Nato-Venäjä -neuvoston kokouk-
siin. Turvatakuut ja päätöksenteko-oikeus kuuluvat 
jatkossakin vain jäsenille. Suomen ja Ruotsin kaltaisille 
kärkikumppaneille kumppanuuden katto on muita 
kumppaneita korkeammalla, mutta se tulee väistämättä 
vastaan. Nato-maiden vastaus tiiviimmästä yhteistyöstä 
kiinnostuneille maille on ollut kehotus hakea jäsenyyttä 
eli lisää yhteistyömuotoja ei ole saatavilla.

Kaiken yhteistyön osalta on tärkeää pitää mieles-
sä, että kumppaneiden omat vaikutusmahdollisuudet 
kumppanuuteensa ovat rajalliset. Kumppaneiden asema 
on viime kädessä aina riippuvainen liittolaisten tarpeista 
ja poliittisesta tahdosta; kukin liittolainen voi halutes-
saan estää kumppanuusyhteistyön toteuttamisen. Tämä 
saattaa ilmetä esimerkiksi ennakoitavuuden puutteena. 
Myös viime vuosien aikana on ollut joitakin tapauk-
sia, joissa jotkut jo hyväksytyt kumppanuusyhteistyön 
aktiviteetit tai kumppaneiden osallistuminen johonkin 
harjoitukseen on jäädytetty yksittäisen jäsenmaan vas-
tustuksesta johtuen. 

Kaiken kaikkiaan muutos Suomen kumppanuudessa 
on ollut merkittävä. Suomi on viime vuosina kulkenut 
kumppanuuden ytimeen. Nykyistä asemaa ei voi kui-
tenkaan ottaa annettuna. Kumppanuutemme avainky-
symyksiä tulevina vuosina on se, miten Suomi ja Ruotsi 
asemoituvat Naton kiinnittäessä huomiota Itämeren 
lisäksi yhä enemmän pohjoisille alueille ja miten Suomi 
ja Ruotsi alueen maina pääsevät näihin keskusteluihin 
mukaan.

Presidentti Niinistön vierailu Naton päämajassa marraskuussa 2016. 
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4.2	 	Suomen	Nato-yhteistyön	painopistealueet	 
Käytännön yhteistyö Naton kanssa vahvistaa Suomen omaa puolustuskykyä.

Suomi osallistuu kumppanimaan roolissa useisiin vaativiin Nato-harjoituksiin,  
jotka parhaiten kehittävät Suomen puolustusvoimien suorituskykyjä,  
yhteistoimintakykyä ja valmiutta. 

Vuonna 2017 Suomi solmi ensimmäisenä kumppanimaana kahdenvälisen poliittisen  
puitejärjestelyn Naton kanssa liittyen kyberpuolustusyhteistyöhön. Yhteistyö tukee 
puolustusvoimien kyberpuolustuksen tavoitteita.

Suomen, Ruotsin ja Naton välinen Itämeri-yhteistyö on ollut tärkeä yhteistyömuoto.  
Sillä voidaan lisätä yhteistä ymmärrystä ja tilannetietoisuutta toimintaympäristöstä,  
välttää väärinkäsityksiä ja tarvittaessa koordinoida toimintaa.

Esimerkkejä Suomelle tärkeistä yhteistyöalueista ovat:  
1) osallistuminen vaativiin harjoituksiin, 2) kyberpuo-
lustusyhteistyö ja 3) yhteisen tilannetietoisuuden kehit-
täminen erityisesti Itämeren alueella. Lisäksi Suomelle 
keskeisinä säilyvät pitkäaikaiset yhteistyömuodot, kuten 
esimerkiksi PARP-prosessin sisältämät kumppanuusta- 
voitteet. Käytännön yhteistyötä täydentää poliittinen 
dialogi.

Samalla kun operaatio-osallistuminen on vähenty-
nyt, harjoituksista on muodostunut sekä liittolaisille että 
kumppaneille tärkein kanava ylläpitää sotilaallista yh-
teistoimintakykyä. Naton valikoimasta löytyvät juuri ne 
vaativat harjoitukset, jotka parhaiten kehittävät Suomen 
puolustusvoimien joukkojen suorituskykyjä, yhteistoi-
mintakykyä ja valmiutta. Nato myös tarjoaa sellaisia 
harjoituksia, joita ei voida tai ei ole tarkoituksenmukaista 
järjestää itse, sekä harjoituksia, jotka sisältävät Suomelta 
puuttuvia erityissuorituskykyjä. Vuonna 2018 Suomi 
osallistui 81 kansainväliseen harjoitukseen, joista tärkein 
oli Naton laajamittainen Trident Juncture -harjoitus Nor-
jassa. Vuoden 2019 osalta harjoitussuunnitelmassa on 
yli 90 kansainvälistä harjoitus- tai koulutustapahtumaa, 
joista useat ovat Naton järjestämiä.

Naton palattua korostamaan aluepuolustusta, useat 
sen harjoituksista sisältävät artikla 5:n ulottuvuuden. 
Nato kutsuu näihin harjoituksiin myös kumppanimai-
ta. Suomi osallistuu kansainvälisiin harjoituksiin aina 
kumppanimaan roolissa ja kansallisista lähtökohdista. 
Suomen EOP-kumppanuus on mahdollistanut osallistu-
misen harjoitusten suunnitteluun jo alkuvaiheessa. Tämä 
on antanut Suomelle mahdollisuuden vaikuttaa harjoi-
tusten suunnitteluun, jotta ne palvelisivat parhaalla mah-
dollisella tavalla Suomen puolustuskyvyn kehittämistä. 

Johtamisjärjestelmäalan ja kyberpuolustuksen yhteis-
työssä Nato on keskeinen kumppani Suomen puolustus-
voimille. Suomi on osallistunut kyberpuolustusalueen 
yhteistyöhön Naton kanssa jo vuosien ajan. Helmikuussa 
2017 Suomi solmi ensimmäisenä kumppanimaana 
kahdenvälisen poliittisen puitejärjestelyn Naton kanssa 
koskien kyberpuolustusyhteistyötä. Sen osa-alueita ovat 
suorituskykyjen kehittäminen, tilannetietoisuus ja kou-
lutus- ja harjoitustoiminta. Yhteistyö kyberpuolustuksen 
suorituskykyjen kehittämisessä yhdessä Naton kanssa 
tukee kansallisen puolustuksen kehittämistä ja puolus-
tusvoimien kyberpuolustuksen tavoitteita. Suomi myös 
osallistuu Tallinnassa sijatsevan Naton kyberpuolustuk-
sen osaamiskeskuksen toimintaan. 

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisessa sekä 
puolustusselonteossa on arvioitu, että konflikti Itämeren 
alueella vaikuttaisi Suomen turvallisuuteen. Itämeren 
alueen maat jakavat saman turvallisuusympäristön. 
Erilaisista turvallisuusratkaisuista huolimatta ne ovat 
käytännön tasolla kovin keskinäisriippuvaisia. Tänä 
päivänä Suomen Nato-yhteistyön ehkä merkittävin osa-
alue onkin yhteisen tilannetietoisuuden kehittäminen 
erityisesti Itämeren alueella. Tätä yhteistyötä tehdään 
Suomen, Ruotsin ja Naton kesken, ja se sisältää yhteiset 
sotilaalliset ja poliittis-sotilaalliset tilannearviot sekä 
käytännön yhteistyölinjoja. 

Itämeri-yhteistyön kautta voidaan lisätä yhteistä 
ymmärrystä toimintaympäristöstä, välttää väärinkäsityk-
siä ja tarvittaessa koordinoida toimintaa. Yhteistyö tukee 
Suomen oman puolustuskyvyn vahvistamista. Itäme-
ri-yhteistyö ei tuo Suomelle uusia velvoitteita. Suomi itse 
vastaa oman alueensa puolustamisesta ja Nato vastaa 
liittokunnan alueen puolustamisesta. 
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4.3	 Johtaako	tiivistyvä	kumppanuus	jäsenyyteen?
	 Huomioita	Suomen	Nato-keskustelusta 

Mahdollinen jäsenyys on tiivistyvästä kumppanuusyhteistyöstä erillinen kysymys.  
Naton jäseneksi hakeutumien on oma, erillinen prosessinsa, joka voi käynnistyä  
ainoastaan jäseneksi haluavan maan omasta tahdonilmauksesta Natolle. 

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko (2016) ja  
puolustusselonteko (2017) tuovat esille, että Nato-jäsenyyden hakeminen 
säilyy Suomelle mahdollisuutena jatkossakin. 

On tärkeää ymmärtää, minkälaisia vaikutuksia mahdollisella jäsenyydellä  
muuttuneessa Natossa olisi ja miten se käytännössä vaikuttaisi  
Suomen puolustukseen.

Kumppanuus ja jäsenyys ovat kaksi eri asiaa, eikä Suomi 
voi tiivistyvän kumppanuusyhteistyön kautta vahingossa 
lipsahtaa jäseneksi. Tästä pitävät huolen kaksi seikkaa. 
Ensiksi Nato-jäsenyys on oma, erillinen ja pitkä proses-
sinsa, joka voi käynnistyä ainoastaan jäseneksi haluavan 
maan omasta tahdonilmauksesta Natolle. Kunkin Na-
to-maan parlamentin tulee hyväksyä uudet jäsenet, mikä 
kestää minimissään vuoden, useissa tapauksissa kauem-
minkin (ks. 2.5). 

Toiseksi myös käytännön yhteistyössä Nato pitää 
tiukkaa rajaa jäsenen ja kumppanin välillä, ja tämä ero 
on vain terävöitynyt viime vuosina. Myös läheisimmät 
kumppanit Suomi ja Ruotsi eroavat jäsenistä. Yhteisen 
puolustuksen kysymykset koetaan liittokunnan sisäisinä, 
ja niitä koskevien kokousten ovet sulkeutuvat myös Suo-
melta ja Ruotsilta, olipa kyse sotilaallisen puolustuksen 
kysymyksistä tai siviilivalmiuden agendasta.

Itäiset jäsenmaat, erityisesti Baltian maat ja Puola, 
painottavat artikla 5:n uskottavuutta – sitä heikentäisi, jos 
Suomen ja Ruotsin kanssa tehtävä yhteistyö jollakin tapaa 
antaisi ulospäin sellaisen vaikutelman, että Nato olisi 
yhteisen puolustuksen tehtävässä riippuvainen kumppa-
neista. Eteläiset jäsenmaat puolestaan ovat olleet huolis-
saan kumppaneiden tasavertaisesta kohtelusta, eivätkä 
halua antaa pohjoisille kumppaneille etuoikeuksia. Naton 
pitkäaikaisena politiikkana onkin ollut, että kumppa-
neiden rooli voi olla ainoastaan täydentävä. Vastaavasti 
Suomen kumppanuusyhteistyössä lähtökohtana on aina 
toiminta omista, kumppanin lähtökohdista. Turvatakuu ja 
oikeus osallistua päätöksentekoon kuuluu vain jäsenmail-
le jatkossakin. 

Mahdollinen jäsenyys säilyy siis tiivistyvästä kumppa-
nuusyhteistyöstä erillisenä kysymyksenä. 

Suomen	Nato-keskustelusta

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 
(2016) ja puolustusselonteko (2017) tuovat esille, että Na-
to-jäsenyyden hakeminen säilyy Suomelle mahdollisuu-
tena jatkossakin. Nato-jäsenyyden mahdollisuus on tuotu 
esille myös useissa aiemmissa selonteoissa. Nato-jäsenyys 
olisi poliittinen päätös, jolla olisi poliittisia, taloudellisia, 
oikeudellisia, turvallisuus- ja sotilaallisia vaikutuksia.

Selontekojen sisältämän Nato-linjauksen valossa on 
tärkeää, että Suomi ylläpitää ajantasaista ymmärrystä yh-
täältä Naton avointen ovien politiikasta ja toisaalta mah-
dollisen jäsenyyden käytännön vaikutuksista. Molempiin 
vaikuttaa keskeisesti Naton käynnissä oleva muutos.

Mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksia Suomen 
puolustukseen ei ole arvioitu systemaattisesti ja yksi-
tyiskohtaisesti Naton muutoksen jälkeen. Vuonna 2016 
valmistui ansiokas, ulko- ja turvallisuuspolitiikan suuria 
linjoja painottava Nato-selvitys (Mats Bergquist, François 
Heisbourg, René Nyberg, Teija Tiilikainen: Arvio Suomen 
mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksista, UM 2016). 
Selvityksessä oli mukana myös arvioita vaikutuksista 
puolustukseen. Kuitenkin tätä yksityiskohtaisemmat 
selvitykset, joissa Nato-jäsenyyden vaikutuksia on peilattu 
Suomen puolustusjärjestelmään ja puolustushallintoon, 
ovat 10-15 vuotta vanhoja (Suomen mahdollisen Nato-jä-
senyyden vaikutukset, UM 2007, laadittu yhteistyössä 
PLM:n kanssa, sekä Mahdollisen sotilaallisen liittoutumi-
sen vaikutukset Suomen puolustusjärjestelmän kehittämi-
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selle ja puolustushallinnolle, PLM 2004). Tärkeän lisänsä 
Nato-keskusteluun toisikin tällaisen selvityksen laatimi-
nen Suomen puolustukseen syvällisesti perehtyneiden 
asiantuntijoiden voimin sekä Naton ja siihen kuuluvien 
kumppaneidemme asiantuntemusta hyödyntäen. 

Luvussa 5 on esitetty kuvitteellinen, tulevaisuuteen si-
joittuva skenaario, jossa on alustavasti arvioitu mahdolli-
sen Nato-jäsenyyden vaikutuksia Suomen puolustukseen.

Keskeinen ulottuvuus keskusteltaessa mahdollises-
ta Nato-jäsenyydestä on kansalaismielipide. Suomessa 
kansalaismielipide on ollut melko vakiintunut. Tuki 
Nato-jäsenyydelle on vaihdellut 20-30 prosentin välillä. 
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) 
mielipidetutkimuksen mukaan marraskuussa 2018 Na-
to-jäsenyyttä tuki 20 prosenttia suomalaisista ja vastusti 
59 prosenttia. Kantaansa ei osannut sanoa 21 prosenttia. 

Viime vuosina trendinä on ollut epätietoisten määrän 
kasvu. Joissakin ryhmissä on merkittäviä poikkeamia 
näistä tuloksista. Upseeriliiton jäsenkyselyissä viime vuo-
sina ammattiupseereista noin seitsemän kymmenestä on 
kannattanut Nato-jäsenyyttä.

Suomessa turvallisuusympäristön heikentyminen ei 
ole vaikuttanut yhtä voimakkaasti Nato-kantaan kuin 
Ruotsissa. Syksyllä 2014 Nato-jäsenyyden kannatus Suo-
messa oli 30 prosenttia (MTS). Ruotsissa Naton kannatus 
kipusi samana vuonna melkein 50 prosenttiin, kun se 
vielä vuonna 2012 oli 20 prosentin tuntumassa. Alma- 
median tammikuussa 2019 julkaiseman mielipidekyselyn 
mukaan suomalaisiin vaikuttaa erityisesti tasavallan presi-
dentin kanta: mikäli presidentti esittäisi Nato-jäsenyyttä, 
miltei joka toinen olisi valmis tukemaan tätä kantaa. 

4.4		 	Ruotsin	mahdollinen	jäsenyys	

Ruotsin mahdollinen jäsenyys Natossa olisi suurin muutos Suomen  
turvallisuusympäristössä Krimin tapahtumien jälkeen.

Ruotsin jäsenyys pakottaisi myös Suomen pohtimaan omia  
turvallisuuspoliittisia valintojaan.

Mikäli Ruotsi liittyisi ja Suomi päättäisi jäädä ulkopuolelle, heikentäisi  
se Suomen turvallisuuspoliittista asemaa, vaikeuttaisi Nato-yhteistyön  
toteuttamista sekä saattaisi kyseenalaistaa Suomen Nato-linjauksen  
uskottavuuden.

Myös Suomen ja Ruotsin kahdenvälinen puolustusyhteistyö kärsisi.  
Ruotsin ensisijainen kumppani puolustuksensa järjestämisessä olisi  
Nato ja muut Nato-maat.

Ruotsin turvallisuuspolittiset valinnat keskusteluttivat 
myös Suomessa erityisesti syyskuussa 2018 järjestettyjen 
Ruotsin parlamenttivaalien alla. Ruotsin uusi hallitus 
kuitenkin totesi ohjelmassaan, ettei se tule edistämään 
Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Kysymys pysynee kuitenkin 
osana ruotsalaista keskustelua tulevaisuudessakin, sillä 
Ruotsin porvaripuolueet kannattavat edelleen Ruotsin 
liittymistä Natoon.

Suomen Nato-keskustelussa Ruotsi on – Venäjän ja 
Yhdysvaltojen kehityksen ohella – keskeisin vaikuttava 
tekijä. Ruotsin Nato-jäsenyys olisi merkittävin muutos 
Suomen toimintaympäristössä Krimin tapahtumien 

jälkeen. Suomalaisten Nato-kantaan Ruotsin jäsenyyden 
vaikutus ei kuitenkaan olisi mullistava. Evan arvo-  
ja asennetutkimuksen 2018 mukaan se nostaisi Nato- 
jäsenyyden kannatusta Suomessa 31:een prosenttiin.

Varautumisen näkökulmasta on tärkeää pohtia ennal-
ta, miten Ruotsin mahdollinen Nato-jäsenyys vaikuttaisi 
Suomen asemaan. Selvää on, että Suomi joutuisi hanka-
laan valintatilanteeseen, jossa päätöksiä olisi todennäköi-
sesti tehtävä nopeasti.

Mikäli Ruotsi liittyisi ja Suomi päättäisi jäädä ulko-
puolelle, heikentäisi se Suomen turvallisuuspoliittista 
asemaa merkittävästi. Kun Ruotsista tulisi täysimääräi-
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sesti osa länsileiriä, näyttäytyisi Suomi yhä enemmän 
erityistapauksena – toki edelleen EU-maana, mutta 
ainoana Naton ulkopuolisena Itämeren alueen rantaval-
tiona Venäjän ohella. Tämä saattaisi houkutella Venäjää 
lisäämään vaikuttamispyrkimyksiään pitääkseen Suomen 
jatkossakin Naton ulkopuolella. Tällainen kehityskulku 
vaikuttaisi toteutuessaan negatiivisesti koko Itämeren 
alueen vakauteen.

Ruotsin jäsenyys vaikuttaisi myös yhteisen puolustuk-
sen järjestelyihin Pohjois-Euroopassa. Naton puolustus-
suunnittelun näkökulmasta Suomen ja Ruotsin integroi-
tuminen Naton yhteiseen puolustukseen samanaikaisesti 
olisi loogisempaa kuin yhteisen puolustuksen järjestelyjen 
suunnittelu yksin Ruotsille. Naton näkökulmasta kui-
tenkin jo pelkkä Ruotsin jäsenyys parantaisi sen kykyä 
puolustaa Baltian maita.

Myös Suomen nykyinen, tiivis yhteistyö Naton kanssa 
todennäköisesti kokisi takapakkia, jos Ruotsi liittyisi yksin 
Natoon. Suomi jäisi Nato-yhteistyössään kovin yksin. 
Naton kumppanit ovat kovin hajanainen joukko, ja Ruotsi 
on ollut Suomen tärkein viiteryhmämaa. Muilla kumppa-
neilla ei ole kykyä tai tahtoa yhtä syvään ja laaja-alaiseen 
kumppanuuteen Naton kanssa kuin Suomella ja Ruotsilla.

Naton halukkuus tiivistää yhteistyötä Suomenkin kan-
nalta keskeisillä osa-alueilla, kuten esimerkiksi Itämeren 
turvallisuuskysymyksissä, on liittynyt läheisesti muuttu-
neeseen turvallisuusympäristöön. Natossa ei välttämättä 
olisi poliittista tahtoa tai käytännön resursseja ylläpitää 
tällaista räätälöityä prosessia yksin Suomelle, etenkin  

kun jäsenyys olisi Naton puolesta ollut tarjolla Suomelle-
kin.

Myös viime vuosina syventynyt Suomen ja Ruotsin 
kahdenvälinen puolustusyhteistyö kärsisi, jos Ruotsi 
liittyisi yksin Natoon ja Suomi jäisi ulkopuolelle. Täl-
löin Ruotsin ensisijainen kumppani puolustuksensa 
järjestämisessä olisi Nato-maiden muodostama yhteisö. 
Toisaalta Ruotsin puolustuksen käytännön toteuttamisen 
ja alueellisen vakauden näkökulmasta tiiviin yhteistyön 
jatkaminen Suomen kanssa olisi myös Ruotsin ja Naton 
etujen mukaista.

Suomen turvallisuuspoliittisen linjan keskeisiä ele-
menttejä ovat uskottava puolustuskyky, syvenevä kahden-
välinen yhteistyö Ruotsin kanssa sekä mahdollisuus hakea 
Naton jäsenyyttä. Ruotsin mahdollisen Nato-jäsenyyden 
vaikutuksia Suomen asemaan – tilanteessa, jossa Suomi 
jäisi ulkopuolelle – tulisi arvioida kaikista edellä maini-
tuista näkökulmista. 

Esimerkiksi sillä voisi olla vaikutuksia Suomen 
nykyisen Nato-linjauksen uskottavuuteen. Suomella 
säilyisi edelleen mahdollisuus hakea Naton jäsenyyttä, 
mutta mikä olisi Naton valmius ottaa Suomi jäseneksi, jos 
Suomi olisi aiemmassa vaiheessa itse torjunut jäsenyyden 
hakemisen? Mikäli Suomi hakisi yksin Nato-jäsenyyttä, 
aiheuttaisi tämä varmasti enemmän keskustelua Suomen 
pitkästä Venäjä-rajasta kuin yhdessä Ruotsin kanssa 
liittyminen. Riski sille, että jäsenyysprosessi pysähtyisi 
tai hidastuisi kasvaisi. Naton ovi ei ehkä olisikaan enää 
sepposen selällään vaan ainoastaan raollaan.
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Kuvitteellinen, tulevaisuuteen sijoittuva skenaario, jossa Suomi on ollut Naton 
jäsen joitakin vuosia. Skenaarion tavoitteena ei ole tulevaisuuden ennustami-
nen, vaan yhden mahdollisen kehityskulun vaikutusten kuvaaminen keskittyen 
puolustuksen näkökulmaan.

Ulkoministeriön vuonna 2016 julkaisemassa Nato-selvityksessä (Bergquist, 
Heisbourg, Nyberg ja Tiilikainen: ”Arvio Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden 
vaikutuksista”, ks. myös 4.3) arvioitiin Nato-jäsenyyden vaikutuksia erityisesti 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan näkökulmasta. Tässä skenaariossa syvennetään 
tarkastelua erityisesti puolustuksen osalta. Skenaariossa esitetyt arviot perus-
tuvat Naton laajentumispolitiikan lähtökohtiin, Naton puolustusta ja pelotetta 
koskeviin linjauksiin sekä verrokkimaiden kokemuksiin. 

5. SUOMI NATON JÄSENENÄ – MILTÄ
  NÄYTTÄISI SUOMEN PUOLUSTUS?

Suomi on ylläpitänyt vahvan kansallisen puolustus-
kyvyn, eikä sotilaallisen maanpuolustuksen perus-
periaatteita ole muutettu. Suomella on yleinen ase-
velvollisuus ja alueellinen puolustus, joita on jatkuvasti 
kehitetty vastaamaan muuttuvan turvallisuusympäristön 
vaatimuksiin. 

Suomalaisten maanpuolustustahto on säilynyt muihin 
länsimaihin verrattuna korkealla tasolla, vaikkakaan 
se ei enää ole vielä 2010-luvulla nähdyissä huippulu-
kemissa. Maanpuolustustahdon asteittaisen laskun on 
kuitenkin arvioitu liittyvän ennemmin suomalaisen yh-
teiskunnan murrokseen, esimerkiksi yksilökeskeisyyden 
vahvistumiseen ja perinteiden katoamiseen, kuin Naton 
jäsenyyteen.  

Useimpiin Nato-maihin verrattuna Suomi on järjestänyt 
puolustuksensa omintakeisesti, mutta omiin olosuhtei-
siinsa soveltuen. Natossa Suomen vahvaa puolustus-
kykyä ja panosta alueelliseen vakauteen arvostetaan. 
Suomi on kyvykäs jäsen, jonka jäsenyys vahvistaa Naton 
pohjoista sivustaa. Natossa pidetään tärkeänä, että 
Suomi osallistuu lisäksi liittokunnan muihin tehtäviin ja 
suuntaa huomiotaan myös lähialueidensa ulkopuolelle. 

Sotilaallisesti Suomen jäsenyys, erityisesti kun se 
toteutettiin samanaikaisesti Ruotsin kanssa, antaa 
Natolle paremmat mahdollisuudet suunnitella ja 
toimeenpanna myös Baltian alueen puolustus. Vahvis-
tunut pelote pienentää sodan uhkaa ja lisää vakautta 
Itämerellä. Mitään omaa erityisvastuuta Baltian puo-

lustamisesta ei Suomelle kuitenkaan ole sälytetty, vaan 
siihen osallistuvat useat maat alueen puolustussuunnitel-
man mukaisesti.  

Suomi huolehtii edelleen itse oman alueensa puolus-
tuksesta. Nato-jäsenyyden tuoma keskeinen lisäarvo 
on kuitenkin se, että Suomi voi laskea sen varaan, 
että saisi kriisitilanteessa Natolta tukea. Suomi pääsee 
Naton alueellisten puolustussuunnitelmien piiriin, 
joiden mukaisesti muut Nato-maat varautuvat tukemaan 
Suomea. Suunnitelmia ylläpidetään ja harjoitetaan 
säännöllisesti. Kriisin ensi vaiheessa korostuu nopean 
toiminnan joukkojen rooli, mutta niiden lisäksi Nato va-
rautuu vahvistamaan hyökkäyksen kohteeksi joutuneita 
jäsenmaita muilla joukoilla.

Suomen kriisitilanteessa saama tuki riippuisi  
kokonaistilanteesta, mutta voisi sisältää esimerkiksi: 
 
■  tiedustelutietoa ja informaatiota, 
■  teknistä ja logistista tukea, 
■  meri- ja ilmavoimien tukea, 
■  ohjuspuolustuksen suojaa sekä 
■  nopean toiminnan joukkoja. 
■  Suomen huoltovarmuus paranisi  
 erityisesti varaosien saatavuuden ja  
 meriyhteyksien turvaamisen kannalta.

 Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnasta ja 
turvaamisesta vastaavat edelleen  Suomen puolustusvoi-
mat. Suomen ilmatila on kuitenkin osa Naton ilmatilaa, 
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osa liittokunnan integroitua ilma- ja ohjuspuolustus-
järjestelmää. Suomi jakaa Naton käyttöön kansallisten 
järjestelmien tuottamaa ilma- ja meritilannekuvaa ja saa 
vastaavasti käyttöönsä liittokunnan ilma- ja meritilanne-
kuvan. Liittymisen jälkeen myös Naton ohjuspuolus-
tusjärjestelmä on ulotettu suojaamaan myös Suomea. 
Tällä on merkitystä Suomelle, sillä lähialueillamme 
käytössä olevilla ohjusjärjestelmillä voidaan kohdentaa 
vaikutuksia yhteiskunnan ja puolustusjärjestelmän kriit-
tisiin voimavaroihin.  

Vastaavasti Suomi varautuu tukemaan muita liitto-
laisia mahdollisen yhteisen puolustuksen tilanteessa. 
Suomen kontribuution viitteellinen tavoitetaso liittokun-
nan yhteiseen puolustukseen määritettiin liittymisneu-
vottelujen yhteydessä.

Suomi osallistuu Naton tehtäviin yhteisen puolus-
tuksen ja ennaltaehkäisykyvyn vahvistamiseksi jo 
normaalioloissa. Suomi kontribuoi joukkoja yhteen 
eFP-taisteluosastoon Baltiassa, mitä on pidetty alueelli-
sen vakauden kannalta tärkeänä tehtävänä. Suomi osal-
listuu erikseen sovittavalla tavalla myös Naton pysyvien 
merivoimaosastojen toimintaan sekä Naton ilmaval-
vontatehtäviin Baltiassa. Suomi oli jo kumppanimaana 
osallistunut Naton nopean toiminnan NRF-joukkoihin, 
ja jäsenyyden myötä tämä laajennettiin kattamaan myös 
erittäin nopean toiminnan VJTF-joukot. 

Kriisinhallintaan Naton alueen ulkopuolella Suomi 
osallistuu kuten ennenkin. Päätös joukkojen luovut-
tamisesta operaatioihin tehdään aina kansallisesti ja 
suomalaiset kriisinhallintajoukot on edelleen kyetty 
kokoamaan vapaaehtoisista reserviläisistä ja puolustus-
voimien palkatusta henkilöstöstä. Lähtökohtana on, että 
Suomi varautuu osallistumaan myös vaativiin kriisinhal-
lintatehtäviin ja käyttämään kaikkien puolustushaarojen 
suorituskykyjä kriisinhallinnassa.  

Suomen liittymisneuvottelujen alla Naton puolustus-
suunnittelijoiden keskuudessa pohdittiin, olisiko tarpeen 
sijoittaa Suomeen Naton eteentyönnettyjä joukkoja, 
kuten muihin Venäjän-rajanaapureihin, tai materiaa-
lin valmiusvarastoja. Suomi kuitenkin ilmoitti, ettei 
Suomeen sijoiteta liittolaisten pysyviä joukkoja tai 
varastoida materiaalia ainakaan tässä vaiheessa. Lisäksi 
Suomi toi esille, ettei Nato-jäsenyys muuta Ahvenan-
maan demilitarisoitua statusta.  

Ydinaseiden sijoittaminen Suomeen ei ollut missään 
vaiheessa edes keskustelussa. Suomi kuitenkin piti 
tärkeänä tuoda esille selkeän kantansa asiaan ja ilmoitti, 
ettei Suomeen tule ydinaseita. Natossa Suomen ilmoi-
tuksia ei pidetty mitenkään poikkeuksellisina; vastaavia 

ilmoituksia ovat myös jotkut aiemmat jäsenet anta-
neet. Yhteisen puolustuksen järjestelyt Suomen osalta 
suunniteltiin siten, että ne ottavat huomioon Suomen 
yksipuolisesti ilmoittamat rajoitteet. Natossa myös oltiin 
tietoisia, että Suomelle oli keskeistä toteuttaa liittyminen 
läpinäkyvästi ja välttää tarpeetonta eskalaatiota. 

Myös jäsenenä toimimisen oikeudellinen perusta 
oli monilta osin saatettu kuntoon jo ennen jäsenyy-
den hakemista. Turvallisuusympäristön muutoksen ja 
syvenevän puolustusyhteistyön seurauksena Suomessa 
oli 2010-luvun jälkipuoliskolla tehty kattava lainsää-
dännön uudistaminen, jolloin esimerkiksi lisättiin 
kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen 
puolustusvoimien tehtäviin. Nato-maiden lainsäädän-
nön tulee mahdollistaa liittolaisjoukkojen vastaanotta-
misen omalle alueelle ja omien joukkojen siirrot muualle 
Naton alueella yhteisen puolustuksen toteuttamiseksi. 
Tätä koskevat järjestelyt oli Suomen osalta saatettu 
kuntoon jo aiemmin johtuen kriisinhallintaoperaatioi-
hin osallistumiseen ja muuhun puolustusyhteistyöhön 
liittyvistä tarpeista. Joukkojen asemaa koskevan NATO/
PfP SOFA:n Suomi oli hyväksynyt ja voimaan saattanut 
jo vuonna 1997, ja PfP SOFA:n Pariisin pöytäkirjaan 
viittaavan toisen lisäpöytäkirjan vuonna 2005.  

Suomen puolustuksen integroiminen osaksi Naton 
yhteistä puolustusta sujui nopeasti, koska Suomi oli jo 
kumppanuutensa aikana rakentanut korkean yhteis-
toimintakyvyn Naton kanssa ja osallistunut Naton 
operaatioihin. Nato-jäsenyyden käytännön vaikutukset 
puolustusjärjestelmään eivät olleet miltään osin mittavia, 
mutta lisätyötä kuitenkin tarvittiin tietyillä osa-alueilla, 
kuten johtamisjärjestelmien yhteensovittamisessa. Suo-
mi jatkoi yhteistoimintakykynsä syventämistä asteittain 
sen mukaisesti, mitä Suomi ja Nato yhdessä sopivat 
liittymisneuvotteluissa. 

Jäsenyyden myötä Suomi siirtyi kumppaneille 
tarkoitetusta PARP-prosessista jäsenmaiden puolus-
tussuunnitteluprosessiin. Suomelle Naton puolustus-
suunnitteluprosessissa asetetut suorituskykytavoitteet 
valmisteltiin yhdessä Suomen ja Naton kesken ja ne 
rakentuivat Suomen PARP-prosessissa ottamien kump-
panuustavoitteiden perustalle. Suomen puolustuksen 
kansallisen suunnittelun aikataulut ja sisällöt sovitettiin 
yhteen Naton suunnittelujärjestelmän kanssa.  

Naton jäsenenä Suomi päivittää vuosittain kansallisen 
suunnitelman, jossa esitetään tulevien vuosien tavoitteet 
ja askelmerkit puolustusbudjetin, suorituskykytavoittei-
den täyttämisen ja operatiivisiin tehtäviin osallistumisen 
osalta.  Suomi pyrkii pitämään puolustusmenonsa 
kahden prosentin tasolla BKT:sta, johon ne nousivat 
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hävittäjähankintojen jälkeen. Taustalla ei ole yksin Naton 
asettama tavoite, vaan Suomen kansallinen arvio turval-
lisuusympäristöstä ja tarpeesta turvata puolustusvoimien 
materiaalinen suorituskyky ja valmius sekä EU:n puitteis-
sa asetetut tavoitteet. 

Suomen puolustusyhteistyö Naton sisällä on syven-
tynyt merkittävästi, mutta miksikään säästökeinoksi 
Nato ei ole osoittautunut. Pitkällä aikavälillä saattaa kui-
tenkin syntyä säästöjä esimerkiksi mahdollisten yhteis-
hankintojen myötä. 

Suomen maksu Naton yhteisiin budjetteihin on noin 
30-35 miljoonaa euroa vuodessa. Sen lisäksi kustan-
nuksia syntyi, kun Suomi lähetti lisähenkilöstöä Naton 
siviili- ja sotilasrakenteisiin. Suomi lähetti Naton sotilaal-
liseen komentorakenteeseen 50 sotilasta, mutta määrää 
on tarkoitus vuosien mittaan asteittain kasvattaa noin 
75-100 henkilöön. 75 sotilaan lähettäminen Naton soti-
lasrakenteeseen tuo 12-15 miljoonan euron lisäkustan-
nukset vuodessa. Yhteen laskettuna Nato-jäsenyyden 
vuotuiset kustannukset ovat tällöin noin 50 miljoonaa 
euroa, mikä olisi alle kaksi prosenttia (1,8 %) Suomen 
vuoden 2019 puolustusbudjetista.

Edellä mainittujen kustannuserien lisäksi Nato-jäsenyy-
destä koituisi kustannuksia, jotka riippuisivat siitä, mihin 
ohjelmiin ja yhteistyömuotoihin Suomi Natossa osallis-
tuisi. 

Osallistumista Naton monikansallisiin hankkeisiin, 
joiden kustannukset katetaan osallistujien yhteisin 
rahoitusjärjestelyin, harkittaisiin kansallisten tarpeiden 
perusteella. 

Minkälainen jäsen Suomi on ollut Natossa? Suomi on 
ottanut jäsenyyden velvoitteet vakavasti, mutta samalla 
ajanut aktiivisesti omia näkemyksiään. Suomi lukeutuu 
Baltian maiden, Puolan ja Norjan ohella maihin, jot-
ka painottavat yhteisen puolustuksen merkitystä Na-
ton päätehtävänä. Samalla Suomi on pitänyt tärkeänä 
osoittaa solidaarisuutta myös etelän liittolaisille 
lähettämällä omia asiantuntijoitaan ja kouluttajiaan 
tukemaan eteläisiä kumppanimaita. 

Suomi on jatkanut puolustusyhteistyönsä syventämis-
tä Naton sisällä, ja Pohjoismaat muodostavat tiiviin 
ryhmän liittokunnan sisällä. Usein toimitaan läheises-
sä yhteistyössä erityisesti niiden maiden kanssa, joilla 
on keskeinen rooli Itämeren alueen puolustuksessa. 
Tähän joukkoon lukeutuvat Pohjoismaiden lisäksi Bal-
tian maat, UK, US, Kanada, Saksa, Puola ja Hollanti. 
Kahdenväliset suhteet Yhdysvaltoihin ovat tiivistyneet 
entisestään Nato-jäsenyyden myötä. Suomen tärkeim-

Merkittävin lisäarvo olisi vahvistunut ennaltaeh-
käisykyky. Mahdollinen hyökkääjä joutuisi otta-
maan huomioon, että Suomen tukena olisi koko 
liittokunnan sotilaallinen voima – tavanomaiset 
joukot, ohjuspuolustuksen suorituskyvyt ja viime 
kädessä ydinaseet.

Suomalaiset huolehtisivat edelleen itse oman 
maansa puolustuksesta, mutta eivät enää yksin. 
Ennakkoon valmistellut ja harjoitellut yhteisen 
puolustuksen järjestelyt säästäisivät kriisitilantees-
sa kallisarvoista aikaa.

Vastaavasti Suomi tukisi hyökkäyksen kohteeksi 
joutuneita Nato-maita ja osallistuisi Naton ope-
raatioihin ja muihin tehtäviin. Suomi päättäisi aina 
kansallisesti joukkojen luovuttamisesta Naton 
operaatioihin.

Suomi päättäisi edelleen itse sotilaallisen maan-
puolustuksen toteuttamisperiaatteista, kuten 
yleisestä asevelvollisuudesta. 

Jäsenyys ei velvoittaisi Suomea ottamaan alueel-
leen ydinaseita, tukikohtia tai joukkoja.

Nato-jäsenyys maksaisi vuodessa noin 50 MEUR 
eli 1,8 % Suomen nykyisestä puolustusbudjetista. 
Suomi pyrkisi pitämään puolustusmenot kahdessa 
prosentissa BKT:sta.

NATO-JÄSENYYDEN  
KESKEISIÄ VAIKUTUKSIA 

pien kumppanien tarjoamalla tuella oli tärkeä merki-
tys myös jäsenhakemuksen jättämisen ja jäsenyyden 
toteutumisen välisenä siirtymäaikana, jolloin Suomeen 
kohdistui vaikuttamista. 

Naton jäsenenä Suomi on sitoutunut liittokunnan yh-
teisiin päämääriin mukaan lukien Naton näkemyk-
seen pelotteesta ja puolustuksesta. Naton linjaukset 
Venäjästä vastaavat niitä näkemyksiä, joihin Suomi 
on EU-maana ja kansallisesti sitoutunut. Samalla kun 
vahvistetaan omaa puolustusta, tulee ylläpitää vuoropu-
helua Venäjän kanssa. 
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“Since we cannot foresee the future, we have to be prepared 
for the unforeseen. We need a strategy to deal 

with uncertainty. We have one. That strategy is NATO.  

A strong and agile NATO reduces risks. And enables us 
to deal with surprises when they happen. And they will happen.” 

  “NATO: Good for Europe and Good for America”  
Address to the United States Congress by NATO Secretary General Jens	Stoltenberg,  

Washington D.C., 3 April 2019

Vaikka liittyminen Natoon johti Suomen ja Venäjän 
kahdenvälisen suhteen heikentymiseen, uskovat useat 
asiantuntijat tämän jäävän väliaikaiseksi vaiheeksi. 
Norja on omalla esimerkillään osoittanut, että myös Na-
to-maan ja Venäjän välillä voi olla toimivat kahdenvä-
liset suhteet. Tähän tavoitteeseen Suomikin johdon-
mukaisesti pyrkii myös Natossa. Pienen maan jäsenyys 
Natossa ja EU:ssa antaa sille tukevan selkänojan hoitaa 
kahdenvälisiä suhteitaan suureen naapuriin.

Suomi on niiden joukossa, jotka vievät eteenpäin 
EU-Nato-yhteistyötä käytännönläheisellä tavalla. Suo-
messa sijaitseva Euroopan hybridiuhkien torjunnan 
osaamiskeskus on tärkeä panostus, jonka kautta on 
voitu käytännönläheisellä tavalla tuoda EU:ia ja Natoa 
lähemmäs toisiaan. Suomen kokonaisturvallisuusmal-
lia pidetään Natossa esimerkillisenä tapana varautua 
hybridihaasteisiin, ja Suomi on jakanut kokemuksiaan 
siitä eri yhteyksissä. 

Mitkä ovat olleet Nato-jäsenyyden tärkeimmät 
vaikutukset? Merkittävin etu Suomelle on ollut 
Nato-jäsenyyden myötä vahvistunut ennaltaehkäisy-
kyky eli pelote. Suomi on aina ylläpitänyt pidäkettä 

vahvalla kansallisella puolustuskyvyllä. Lisäksi Suomi 
pyrki jo ennen jäsenyyttä vahvistamaan pidäkettä tiiviin 
kansainvälisen puolustusyhteistyön kautta, jolloin mah-
dollinen hyökkääjä joutui ottamaan huomioon Suomen 
kumppaneiltaan mahdollisesti saaman tuen. Nato-jäse-
nyyden myötä tämä ennaltaehkäisykyky nousi aivan 
uudelle tasolle, kun Suomi on Naton turvatakuiden 
piirissä ja Suomen puolustuksen tukena on viime 
kädessä koko liittokunnan sotilaallinen voima.

Myös Nato-jäsenyyteen sisältyvä yhteisen puolus-
tuksen ennakkosuunnittelu ja harjoittelu ja valmiit 
johtamisrakenteet todettiin keskeiseksi eroksi verrat-
tuna Suomen aiemmin harjoittamaan puolustusyhteis-
työhön. Ennakkojärjestelyt vahvistavat pelotetta ja 
tarvittaessa mahdollistavat yhteisen puolustuksen 
nopeamman toimeenpanon.

Yksi asia ei ole muuttunut. Myös Natossa Suomi on 
tinkimättä huolehtinut kansallisesta puolustusky-
vystään. Suomessa on kuitenkin yleistynyt näkemys, 
jonka mukaan vahvan kansallisen puolustuksen ja 
Nato-jäsenyyden yhdistelmä turvaa parhaiten puo-
lustuskyvyn pitkällä aikavälillä. 
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