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EsiPuHE
Suomen Atlantti-Seura perustettiin 16.12.1999. Järjestö on kasvanut 
kymmenessä vuodessa lähes 600 jäsenen yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi. 
Tänään Suomen Atlantti-Seura on kysytty kumppani niin kansallisesti 
kuin kansainvälisestikin.

Suomen Atlantti-Seuran liikkeellelähdön mahdollisti se, että oikeat ihmi-
set olivat oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Aika oli kypsä. Perustamista 
tukivat myös muissa maissa toimivat Atlantti-Seurat. Suomessa oli tilaa ja 
kysyntää, jopa tilaus, ulko- ja turvallisuuspoliittiselle foorumille. Euroo-
pan unionin jäsenyys oli avannut uudella tavalla euro-atlanttisen ikkunan 
ja oli syntynyt tarve tämän kansalaisille uuden maiseman tarkasteluun 
ja analysointiin.

Ulkopolitiikan määreitä ovat vakaus, pitkäjänteisyys ja tavoitteellisuus. 
Sen arvojen ja periaatteiden on oltava vahvoja. Ulkopolitiikka kaipaa ja 
kestää keskustelua. Suomalaisten tulisi rohkeasti osallistua ulkopoliittiseen 
keskusteluun. Toimintatarkoitustaan tukien Suomen Atlantti-Seura on 
toiminut kymmenen vuoden ajan kohtaamispaikkana ulko- ja turvalli-
suuspolitiikasta kiinnostuneille suomalaisille. Tarkoituksensa toteuttami-
seksi seura järjestää ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia ja seminaareja 
sekä harjoittaa julkaisu- ja koulutustoimintaa. Suomen Atlantti-Seura 
pyrkii lisäämään kiinnostusta Suomen edun kannalta keskeisten kansal-
listen ja kansainvälisten euro-atlanttisten ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
kysymysten osalta.

Ulkopoliittisen kansalaiskeskustelun tulisi kaikkine sävyineen, valoineen 
ja varjoineen muodostaa poliittinen maisema, joka antaa raamit Suomen 
ulkopolitiikan viralliselle linjalle. Ulkopolitiikasta käytävä kansalaiskes-
kustelu on edellytys onnistuneelle ulkopolitiikalle. Suomen ulkopolitii-
kan tavoite on Suomen ja suomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden 
edistäminen.

Suomen Atlantti-Seura pyrkii toiminnallaan osoittamaan, että ulkopoliit-
tinen keskustelukin voi olla notkeaa ja vireää. Erilaisten kysymysten esiin 
nostaminen, väittelykin, on tervettä ja tervetullutta. Seura on kymmenen 
vuoden aikana saanut tarjota puheenpitofoorumin monelle kansainvä-
liselle arvovaltaiselle vieraalle. Suomen Atlantti-Seura on kymmenessä 
vuodessa omalta osaltaan täyttänyt ulkopoliittisen kansalaiskeskustelun 
tyhjiötä suomalaisessa yhteiskunnassa. Seuran toiminnalle on ollut 
tilausta. Yhtenä todisteena tästä on seuran jäsenmäärän jatkuva lisään-
tyminen.



Tämä julkaisu on Suomen Atlantti-Seuran 10-vuotisjulkaisu. Se kokoaa 
yhteen kymmenen asiantuntijakirjoitusta, joissa kirjoittajat lähestyvät 
aihetta ”Suomi ja Nato” omasta näkökulmastaan. Toivomme, että lukija 
löytää julkaisusta sen mihin olemme pyrkineet: sytykkeen pohtia Suomen 
asemaa euro-atlanttisessa yhteisössä ja erityisesti Suomen suhdetta Na-
toon sekä kipinän osallistua aiheesta käytävään kansalaiskeskusteluun.

Suomen Atlantti-Seuran puolesta haluan kohteliaimmin kiittää julkaisun 
arvovaltaisia kirjoittajia, jotka tekivät julkaisun tekemisen mahdolliseksi. 
Kiitokset kuuluvat myös käsikirjoitusta asiantuntemuksella arvioineille 
ja kommentoineille henkilöille. Haluan myös kiittää kaikkia julkaisutyö-
hön osallistuneita henkilöitä, heistä erityisesti mainiten julkaisun toisen 
toimittajan journalisti Jyrki Karvisen sekä Helena Virkkusen Suomen 
Atlantti-Seurasta. Joustavuudesta ja ammattitaidosta kiitokset kuuluvat 
kustannusjohtaja Laila Riekkiselle ja taitosta sekä visuaalisesta ulkoasusta 
vastanneelle Kimmo Aaltoselle Taloustiedosta. 

Itsenäisyyspäivänä 6.12.2009 Helsingissä 

Terhi Suominen 
Pääsihteeri 
Suomen Atlantti-Seura
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Suomen AtlAntti-SeurAn meneStykSen 
SAlAiSuuS: elä AjASSA jA tArtu hetkeen
Jyrki Karvinen

Kuudessa vuodessa ehtii tapahtua paljon, kuten kävi vuoden 1989 jälkeen: 
Berliinin muuri murtui, Neuvostoliitto hajosi ja Varsovan liitto katosi. 
Nato päätti laajentua. Suomi liittyi Euroopan unioniin. Helsingissä tohtori 
Risto E. J. Penttilän päässä syntyi ajatus Suomen Atlantti-Seuran perus-
tamisesta. Mutta Penttilän idea oli aikaansa edellä – yli viisi vuotta.

Naton 16 jäsenmaata kokoontui huippukokoukseen järjestön pääma-
jaan Brysselissä 11.-12. tammikuuta 1994. Yhdysvaltain presidentti Bill 
Clinton oli valmis hyväksymään Naton laajentumisen. Amerikkalaiset 
halusivat sopeuttaa Naton nopeasti kylmän sodan jälkeiseen aikaan.

Suomi ei aikaillut. Se päätti liittyä Naton kumppanuusohjelmaan. Iso 
päätös osui samoille viikoille EU-jäsenyysneuvottelujen päättymisen 
kanssa 1. maaliskuuta 1994. Ulkoministeri Heikki Haavisto allekirjoitti 
Naton rauhankumppanuusohjelman Naton päämajassa 10. toukokuuta 
1994, samana päivänä Ruotsin kanssa.

Tunnettu nuoren polven ”lännettäjä” Penttilä kohautti Suomessa tam-
mikuussa 1990 esittämällä Euroklubin tilaisuudessa YYA-sopimuksesta 
luopumista. Hän piti YYA-sopimusta viimeisenä kylmän sodan jäänteenä 
Euroopassa. 1990-luvun puolivälissä Penttilä oli valmis perustamaan 
Suomeen uudenlaisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelufoorumin. 
Hän lähetti kirjeitä Norjan ja Ison-Britannian Atlantti-Seuroille kysellen 
ohjeita samankaltaisen seuran pystyttämiseen myös Suomessa. Vuonna 
1994 Penttilä kertoi Suomen Atlantti-Seura -ideasta muun muassa ministeri 
Max Jakobsonille, silloiselle EVAn toimitusjohtaja Jaakko Iloniemelle ja 
ulkoministeriön alivaltiosihteeri Jaakko Blombergille. Lisäksi Penttilä infor-
moi hankkeesta avainpaikoilla olleita kansanedustajia. Mutta kun Penttilä 
valittiin eduskuntaan vuoden 1995 vaaleissa Nuorsuomalaisten listoilta 
yhdessä tohtori Jukka Tarkan kanssa, Atlantti-Seura -hanke lykkääntyi.

Nato-keskustelu vilkastui Suomessa, kun liittokunta kutsui Puolan, 
Tsekin ja Unkarin jäsenikseen Madridin huippukokouksessa heinä-
kuussa 1997. Suomeen perustettiin uusi ulko- ja turvallisuuspoliittinen 
keskusteluareena, Euroopan turvallisuuden foorumi ETF. ETF nojautui 
toiminnassaan laajaan turvallisuus-käsitteeseen. Ulkoministeri Tarja 
Halonen esiintyi ETF:n avaustilaisuudessa.
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Suomen Atlantti-Seuran perustamiseen palattiin vuoden 1999 eduskunta-
vaalien jälkeen, kun Nuorsuomalainen puolue oli kärsinyt rökäletappion. 
Penttilä ja Tarkka putosivat eduskunnasta. Pian vaalien jälkeen Penttilä ja 
toimittaja Jyrki Karvinen tapasivat aamiaisella Café Ekbergillä. Penttilä 
palasi ideaansa Atlantti-Seuran perustamisesta. Karvinen piti ajatusta 
hyvänä. Nato-pohdiskelu oli ajankohtaista Washingtonissa juuri pidetyn 
Naton 50-vuotisjuhlahuippukokouksen vuoksi. Nato oli laajentunut.

Ekbergillä sovittiin, että Suomen Atlantti-Seura perustetaan, kun löy-
detään kova nimi puheenjohtajaksi. Yhdistyksen puheenjohtajan oli 
syytä kuulua arvostettuihin vaikuttajiin valtakunnassa. Sellainen löytyi 
Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVAsta. Sen toimitusjohtaja Jaakko Ilo-
niemi suostui tehtävään, mikäli hän olisi vain ”interim”-puheenjohtaja. 
Ehto hyväksyttiin. Valittu vaativa linja puheenjohtajavalinnoissa piti 
myös jatkossa. Iloniemeä ovat seuranneet puheenjohtajina ministeri 
Paavo Rantanen, EVAn johtaja Risto E. J. Penttilä ja kansanedustaja 
Liisa Jaakonsaari.

Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitoksen johtaja, eversti Heikki 
Hult ja laitoksen tutkija Tomas Ries kannattivat Atlantti-Seura -hanketta. 
Tukea löytyi myös sieltä täältä politiikan, virkamieskunnan, tutkimuksen 
ja elinkeinoelämän piiristä. Sovittiin, että tutkija Karoliina Honkanen 
Ulkopoliittisesta insituutista UPIsta ja Karvinen valmistelevat seuran pe-
rustamista. Joulu 1999 läheni. Ulkoministeri Tarja Halonen ja Keskustan 
puheenjohtaja Esko Aho valmistautuivat ottamaan tosissaan toisistaan 
mittaa lähenevissä presidentinvaaleissa.

Suomen Atlantti-Seuran perustamisasiakirja allekirjoitettiin 16.12.1999 
EVAssa pidetyssä kokouksessa. Allekirjoittajina olivat Iloniemi, Hon-
kanen ja Karvinen.

Suomen Atlantti-Seuran perustava kokous kirjasi seuran sääntöihin 
toiminnan tarkoitukseksi ”edistää euro-atlanttista, erityisesti Natoon 
ja Euroopan unioniin liittyvää turvallisuus- ja puolustuspoliittista kes-
kustelua, tutkimusta ja koulutusta Suomessa. Yhdistys pyrkii rauhan, 
vakauden, demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioituksen lujittamiseen 
Euroopassa. Yhdistys on puoluepoliittisesti riippumaton. Tarkoituksensa 
toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsentilaisuuksia, konferensseja sekä 
harjoittaa julkaisu- ja koulutustoimintaa.”

Ideana oli, että Suomen Atlantti-Seura on kansainvälisesti toimiva, 
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan keskittyvä keskustelufoorumi Suomessa. 
Seurassa ajateltiin, että Euroopan turvallisuus on kuin kolikko, jossa on 
EU- ja Nato-puoli.

Suomen Atlantti-Seuran toiminta-ajatuksesta keskusteltiin kuukausia 
ennen perustavaa kokousta ja vuosia sen jälkeen. Keskeinen kysymys 



�

oli se, kannattaako Atlantti-Seura Suomen Nato-jäsenyyttä? Enemmistö 
perustamisvaiheessa mukana olleista henkilöistä oli Iloniemen kanssa 
samaa mieltä siitä, että seura ei ota kantaa Nato-jäsenyyden puolesta tai 
vastaan. Monet Atlantti-Seurasta kiinnostuneet elinkeinoelämän vaikut-
tajat painoivat jarrua Nato-jäsenyysajatuksille. Heille riitti EU-jäsenyys. 
Yksimielisiä oltiin siitä, että Atlantti-Seura ei ole ”Naton äänitorvi” 
Suomessa riippumatta siitä, oliko Suomi Naton jäsen vai ei. Seuran mo-
niarvoinen linja sementoitui lujaksi. Näkyviä irtiottoja Nato-jäsenyyden 
puolesta ei seuran piiristä ole juuri tapahtunut. Enemmistölle jäsenistöstä 
niin on ollut hyvä.

Keitä haluttiin Atlantti-Seuran jäseniksi? Seuran politiikaksi vakiintui, 
että jäsenhankintakampanjoita ei järjestetä. Ajateltiin, että keitä seura 
kiinnostaa, he liittyvät, vapaaehtoisen kansalaistoiminnan periaatteiden 
mukaisesti. Tulos on ollut hyvä. Joulukuussa 1999 seurassa oli kym-
menkunta jäsentä, joulukuussa 2009 jo 557. Jäseniä on opiskelijoista 
eläkeläisiin, poliittisen kentän oikealta laidalta vasempaan, virkamiehistä 
ja toimihenkilöistä yritys- ja järjestöjohtajiin.

Nuorisoon kohdistuvan toiminnan tehostamiseksi Atlantti-Seuran yh-
teyteen perustettiin vuonna 2003 alle 30-vuotiaiden jäsenten Suomen 
Atlantti-Seuran Nuoret -verkosto. Verkostoon kuuluu noin 120 seuran 
jäsentä. 

Talkootyöllä

Suomen Atlantti-Seuran toiminta pysyi vapaaehtoispohjalla ilman pal-
kattuja työntekijöitä lähes kymmenen vuotta. Seuran sihteerit, UPIn 
Karoliina Honkanen (2000-2001), Crisis Management Initiative CMI:n 
Kristiina Rinkineva (2002-2004), EVAn Pia Heikkurinen ja Tiina Ki-
visaari (2005) ja Terhi Suominen (2006-), ovat kaikki tehneet ison ja 
vaativan työn seuran hyväksi oman toimensa ohella. 

Seuran ”toimisto” on sijainnut siellä missä sihteeritkin eli UPIssa, CMI:n 
toimistossa ja EVAssa. Vuoden 2009 alusta yhdistys vuokrasi omat tilat 
Eteläesplanadi 22:sta eli sattumalta EVAn entisestä osoitteesta, jossa 
seura perustettiin. 

Pääsihteeri Terhi Suominen on ollut vuoden 2009 alusta seuran en-
simmäinen palkattu työntekijä. Palkkauksen mahdollisti seuran pääsy 
valtionavun piiriin. Jos toiminnan määrä on mittari, valtionapu on sijoi-
tettu Atlantti-Seuraan tuottavasti. Muut seuran tulot ovat muodostuneet 
jäsenmaksuista ja yksityisistä, lähinnä yritysten ja muiden järjestöjen 
avustuksista. Seura on niin ikään saanut nauttia vieraanvaraisuutta, saanut 
puhujia ja seminaaritiloja käyttöönsä.
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Suomen Atlantti-Seuran julkaisutoiminta on toteutettu pääosin talkoo-
työnä. Seura on tuottanut kymmenen julkaisua kymmenessä vuodessa. 
Ensimmäinen julkaisu oli ”Baltic Security, NATO and the EU”, jonka 
kirjoittivat tutkijat Karoliina Honkanen ja Tomas Ries vuonna 2001.

Kymmenen toimintavuoden aikana Suomen Atlantti-Seura on järjestänyt 
tai on ollut mukana järjestämässä noin 120 tilaisuutta. Niistä lähes sata 
on toteutettu täysin talkootyönä. Tiedot seuran järjestämistä tilaisuuksista 
löytyvät sen verkkosivuilta (www.atlanttiseura.fi).

Suomen Atlantti-Seura voi onnitella itseään nimekkäistä vierailevista 
puhujistaan. Seurassa ovat esiintyneet muun muassa Naton pääsihteeri 
Jaap de Hoop Scheffer, Viron pääministeri Toomas Hendrik Ilves, 
Yhdysvaltain apulaispuolustusministeri Eric S. Edelman, Yhdysvaltain 
Nato-lähettiläät Robert Hunter ja Nicholas Burns, SIPRI-tutkimuslai-
toksen johtaja Alyson Bailes, CSIS:n presidentti, tohtori John J. Hamre, 
ministeri Max Jakobson, eduskunnan puhemies ja pääministeri Paavo 
Lipponen, eduskunnan puhemies Sauli Niinistö, ulkoministeri Alexander 
Stubb, puolustusministeri Jyri Häkämies ja satoja muita puhujia sekä 
panelisteja.

Suomen Atlantti-Seuran Nuorten toiminta on ollut vuoristorataa. Nuoret 
järjestivät vuosina 2003-2005 yhteensä 63 tilaisuutta: seminaareja, tutus-
tumiskäyntejä, opintomatkoja ja muita tilaisuuksia. Vuosina 2006-2007 
tilaisuuksia oli yhteensä yli 34. Sen jälkeen toiminta eri syistä kuivahti 
muutamaan tilaisuuteen, kun pioneeri-into lopahti. Uutta nousua toi-
votaan. 

Kättelyetäisyydellä politiikasta

Suomen Atlantti-Seuran ja politiikan välissä on veteenpiirretty viiva. 
Seura perustettiin hiukan ennen presidentinvaaleja 2000. Tasavallan 
presidentti Tarja Halosen Nato-linja on ollut varovaisempi kuin useim-
mat atlanttiseuralaiset ovat halunneet. Ulkoministeri Erkki Tuomioja 
piikitteli Nato-intoilijoita. 

Pääministeri Paavo Lipponen puhui Atlantti-Seurassa heti Nizzan huip-
pukokouksen jälkeen joulukuussa 2000. Hän muisteli pitkää laivamat-
kaansa reissatessaan vaihto-oppilaaksi Yhdysvaltoihin. Lipponen kehotti 
atlanttiseuralaisia varautumaan henkisesti pitkään matkaan.

Atlantti-Seura on pysytellyt politiikasta kättelyetäisyydellä. Osaa po-
liitikoista seura on kätellyt jo usein, mutta osaa ei vielä kertaakaan. Jo 
neljännes kansanedustajista on Suomen Atlantti-Seuran jäseniä. Seura 
ei ole ollut minkään poliittisen ryhmän talutusnuorassa, vaikka sama 
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pätee toisinkin päin: seura ei ole taluttanut poliitikkoja, eikä se siihen 
ole pyrkinytkään. On nähtävissä, että poliittinen kirjo Atlantti-Seuran 
jäsenistön piirissä laajenee. 

Asiallisesti mediassa 

Suomalainen media seuraa aktiivisesti ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. 
Suomen Atlantti-Seura on saanut 10 vuoden aikana asiallisella toimin-
nallaan asiallista julkisuutta. Seuran suhde mediaan on ollut mutkaton. 
Siihen ovat vaikuttaneet niin seuran toiminta kuin myös neljä seuran 
puheenjohtajaa. Mutta mitä laajemmaksi Suomen osallistuminen kan-
sainväliseen politiikkaan ja kriisinhallintaan, erityisesti EU:n ja Naton 
kautta, on kehittynyt, sitä suuremmaksi ovat kasvaneet myös ulko- ja 
turvallisuspolitiikkaan liittyvät toimittajien ammattitaitovaatimukset. 
Atlantti-Seurassakin on huomattu, että pelkästään kotimaan seurantaan 
liittyvät taidot eivät mediassa enää riitä. Vuonna 2008 Atlantti-Seura lähti 
mukaan transatlanttisiin suhteisiin keskittyvään, Suomessa ja Brysselissä 
toteutettuun journalistikoulutukseen. Se tehtiin yhteistyössä Turussa 
toimivan Centrum Balticumin kanssa. Koulutus on jatkunut vuonna 
2009. Koulutukseen on osallistunut jo noin 50 toimittajaa.

Mukana Atlantti-Seurojen verkostossa

Suomen Atlantti-Seura hyväksyttiin Atlantic Treaty Associationin (ATA) 
jäseneksi 3. marraskuuta vuonna 2000 järjestön yleiskokouksessa Buda-
pestissa Unkarissa. ATA on 42 kansallisen Atlantti-Seuran kattojärjestö. 
Suomen Atlantti-Seura liittyi ATAaan yhdessä Moldovan ja Itävallan 
Atlantti-Seurojen kanssa, viimeisinä Etyj-maiden Atlantti-Seuroina. 
ATAn kokous oli iso tapahtuma, tukku seminaareja ja satoja osanottajia. 
Suomalaiset eivät olleet aiemmin olleet mukana. Myös nuorilla on oma 
kattojärjestö YATA (Youth Atlantic Treaty Association), johon Suomen 
Atlantti-Seuran Nuorten verkosto kuuluu.

Suomen Atlantti-Seura on arvostettu jäsenyhdistys ATAssa. Nykyisin 
seura ja ATA pitävä yhteyttä lähes päivittäin. Hyöty on molemminpuo-
linen. ATAn kautta seura on saanut monia tarvitsemiaan kontakteja. 
Seuran puheenjohtaja ja pääsihteeri ovat osallistuneet ATAn kokouksiin ja 
mukana on ollut toisinaan myös seuran hallituksen jäseniä. Usean vuoden 
aikana atlanttiseuralaiset ovat maksaneet itse osallistumisensa moniin 
seuran kannalta kiinnostaviin kansainvälisiin ATAn tilaisuuksiin.
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Suomen Atlantti-Seura 2010-luvulle

Vuosi 2009 on Suomen Atlantti-Seuran toiminnassa vedenjakajavuosi. 
Seura nauttii ensimmäistä kertaa valtionapua, sillä on oma toimisto sekä 
palkattu pääsihteeri. Seuran toiminta on paitsi elänyt ajassa, myös tart-
tunut hetkiin. Kun eduskunnassa laadittiin arktisia kysymyksiä koskevaa 
mietintöä, seura järjesti lokakuussa 2009 pikavauhdilla arktista aluetta 
käsitelleen kansainvälisen seminaarin. Yhteistyönä toteutettu ”The Road 
to Peace and Stability in Afghanistan” -seminaari Hanasaaressa osui 
marraskuun 2009 alussa hetkeen, jolloin Naton ISAF-operaatio Afga-
nistanissa oli taitekohdassa ja sen jatkosta oltiin tekemässä päätöksiä 
osallistujamaissa. Seuran yleisötilaisuudet ovat onnistuneet, vaikka – sar-
kastisesti todettuna – aiheena on ollut Nato. Vanhalla ylioppilastalolla 2. 
huhtikuuta 2009 järjestetty ”Nato valtaa Vanhan!” -tilaisuus keräsi noin 
400 osanottajaa. SuomiAreenassa Porissa heinäkuussa 2009 järjestetty 
Nato-väittely keräsi noin 300 kuulijaa. Atlantti-Seurasta on kehittynyt 
paitsi kansainvälinen keskustelufoorumi, myös jossain määrin ”lobbaus-
järjestö” eli joidenkin asioiden kulkuun vaikuttava seura.

Suomen Atlantti-Seura seuraa, mitä ympäröivässä maailmassa tapahtuu: 
Nato laatii itselleen uutta strategista konseptia tanskalaisen pääsihteerinsä 
Anders Fogh Rasmussenin johdolla. Venäjä on julkistanut marraskuussa 
2009 luonnoksen presidentti Dmitri Medvedevin ehdottamasta Euroo-
pan turvallisuussopimuksesta. Tsekki on ratifioinut viimeisenä EU-maana 
Lissabonin sopimuksen, joka on astunut voimaan 1. joulukuuta 2009. 
YK:n ilmastokokous on koolla Kööpenhaminassa samalla hetkellä, kun 
seura järjestää 10-vuotistilaisuutensa 10. joulukuuta Säätytalolla. 

Monien tapahtumien summana Atlantti-Seuran 2010-luvun toiminnan 
raamit hahmottuvat Suomen rajojen ulkopuolella. Niin on tapahtunut 
myös seuran 10 ensimmäisen toimintavuoden aikana. Seura ei ole laatinut 
ulko- ja turvallisuuspoliittista agendaa, vaan on seurannut sitä. 

Toki on mahdollista, Winston Churchillia mukaillen, että 2010-luvulla 
Atlantti-Seura ei ainoastaan kuluta historiaa, vaan myös tuottaa sitä.

Jyrki Karvinen

Synt. 1�55. toimittaja. kirjeenvaihtaja Washingtonissa 1��1. eu-nato -kirjeenvaihtaja Brysselissä 1��3-
1��6 ja 2001-2002. laajan eurooppa-tuotannon tehnyt journalisti. Suomen Atlantti-Seuran ja euroklubin 
perustajajäsen.
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Suomi, PohjolA jA nAto kylmän SodAn 
mAAilmASSA
Leif Blomqvist

Suomen asema kylmän sodan aikana on monelta osin kartoitettu. Kom-
munismin sisäinen uhka ja suhde Neuvostoliittoon sekä kauppapoliitti-
nen integraatio länteen ja asteittain hahmottuva puolueettomuuspolitiikka 
on selvitetty perusteellisesti.

Sen sijaan lännen demokratioiden poliittinen, taloudellinen ja sotilaal-
linen yhteistyö vastavoiman rakentamiseksi laajentumishaluiseksi koe-
tulle Neuvostoliitolle ja tämän kehityksen vaikutus Suomen asemaan, 
on sivuutettu vähin äänin. Ulkoministeri Alexander Stubb on hiljattain 
sivunnut aihetta, mutta muuten valtionjohto ei ole halunnut puuttua 
tuon ajan makrotason historiaan. Akateeminen tutkimus on karttanut 
aihepiiriä kuin ruttoa. 

Naton synty Yhdysvaltain johdolla Länsi-Euroopan maiden aloitteesta, 
kolme Pohjoismaata perustajajäseninä, perustui nopeasti voimistuvaan 
uhkakuvaan. Sen keskeinen syy oli kommunistisen järjestelmän ripeä 
juurruttaminen kansan tahtoa kysymättä Neuvostoliiton valtaamiin Itä- 
ja Keski-Euroopan maihin. Tämä yhdistettynä puna-armeijan jäämiseen 
hyökkäysryhmitykseen vallattuihin maihin aiheutti turvattomuutta Länsi-
Euroopassa, jota lisäsi Yhdysvaltain armeijan kotiuttaminen pääosin heti 
maailmansodan päätyttyä.

Suomen ja Naton vastakkaiset uhkakuvat

Ikään kuin Naton syntyä ennakoiden Suomi oli Stalinin aloitteesta saanut 
YYA-sopimuksensa vuonna 1948. Sekä Suomessa että lännessä sopimus 
herätti jopa tiettyä helpotusta. Arveltiin, että huonomminkin olisi voinut 
käydä, kun Suomi oli auttamattomasti jäänyt Neuvostoliiton etupiiriin.

YYA-sopimuksen Suomelle määräämä uhkakuva oli Saksa tai muu sen 
kanssa liitossa oleva valtio, jota vastaan Suomi puolustautuisi, tarvittaessa 
Neuvostoliiton avustamana. Toisin sanoen kahdesta Neuvostoliiton kans-
sa käydystä sodasta täpärästi itsenäisenä valtiona selviytynyt Suomi oli 
saanut uudeksi uhkakuvakseen Naton, läntisten demokratioiden puolus-
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tusliiton. Nato oli todellakin koko kylmän sodan ajan puolustuksellinen 
liitto, jolla ei ollut halua eikä edes kykyä ulottaa maasotatoimia Suomen 
rajojen tuntumaan. Niinpä Natossa ei kylmän sodan aikana laadittu ai-
nuttakaan hyökkäyssuunnitelmaa. Ensimmäinen laatuaan koski ilmasotaa 
Serbiaa vastaan 1990-luvulla. Kylmän sodan sotilaallisia voimasuhteita 
kuvaa se, että Natossa epäiltiin pystyykö liittokunta tavanmukaisin asein 
torjumaan puna-armeijan ja sen liittolaisten hyökkäyksen. Siksi se varasi 
lisäpelotteena itselleen oikeuden ydinaseiden ensikäyttöön siltä varalta, 
että se konventionaalisessa sodassa joutuisi pahasti alakynteen.

Suomi halusi luonnollisesti edelleen kuulua demokraattiseen länteen ja 
teki sen kanssa niin laajaa yhteistyötä kuin pystyi. Silti Suomi eli läpi kyl-
män sodan oikeudellisesti ja poliittisesti velvoittavan sotilaallisen uhkaku-
van kanssa, jonka muodostivat nämä samat läheiset yhteistyökumppanit. 
Tilanne oli jakomielinen, koska kansan suuren enemmistön silmissä Nato 
tuskin oli todellinen uhka. On tosin epävarmaa, oliko edes tuon ajan 
valtion johto täysin perillä liittokunnan defensiivisestä perusluonteesta. 
Sotilasjohdolla on täytynyt olla realistinen käsitys siitä.

Kun valtio elää sellaisessa poliittisessa todellisuudessa kuin Suomi tuohon 
aikaan, jossa maan valtiosopimuksen mukainen uhkaaja oli itse asiassa 
sen tuki ja turva ja sen nimellinen auttaja oli sen todellinen uhkaaja, 
selkokieltä ei voi käyttää. Pitää esiintyä ja toimia siten, että epämiellyt-
tävät tosiasiat jäävät taustalle. Vastaavasti nostetaan esille omaa asemaa 
tukevat tekijät.

Suomen puolueettomuuspolitiikka

Omaa asemaa tukeva tekijä oli Presidentti J. K. Paasikiven YYA-sopimuk-
seen vaatima maininta Suomen halusta pysytellä suurvaltojen ristiriitojen 
ulkopuolella. Se osoittautui kaukonäköiseksi, kenties merkittävämmäksi 
asiaksi kuin Paasikivi itse tuolloin uskalsi toivoa. Sen varaan alettiin ra-
kentaa puolueettomuuspolitiikkaa Porkkalan tukikohdan palauttamisen 
jälkeen vuonna 1956.

Puolueettomuus oli Max Jakobsonin määritelmän mukaan itsenäisyyden 
peitesana. Suomen luonnollisena pyrkimyksenä oli itsenäisyyden vah-
vistaminen. Neuvostoliitto halusi pikemminkin kaventaa sitä ja vaihtaa 
tilaisuuden tullen Suomen yhteiskuntajärjestelmää.

Suomen kosketuspinta ulkomaailmaan oli rajoitettu. Puolueettomuus-
politiikalle haettiin hyväksyntää sekä lännestä että idästä. Neuvostoliiton 
suunnalla menestys vaihteli. Vierailukommunikeoiden puolueettomuus-
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muotoilu oli tärkeä taistelukenttä. Puolustusvoimat saattoivat kylmän 
sodan puolivälissä aloittaa vanhentuneen kalustonsa uusimisen. Onnis-
tuttiin torjumaan Neuvostoliiton tunnustelut yhteisten sotaharjoitusten 
järjestämisestä. Puolustusvoimien edellinen komentaja Juhani Kaskeala 
totesi hiljattain, että Suomi tosiasiassa valmistautui kylmän sodan aikana 
puolustautumaan joka suuntaan.

Silloisen maailmankauppajärjestön GATTin jäsenyys jo vuonna 1950 
avasi tien länsimarkkinoille, ja edulliset lainat Yhdysvalloista tukivat 
teollisen tuotannon uudistamista ja monipuolistamista. Elintärkeän 
vapaakaupan turvaamiseen EFTAn ja EEC:n kanssa käytettiin vaivalla 
hankittu poliittinen liikkumavapaus lähes kokonaan. Sen enempää diplo-
matian kuin puolustuksenkaan osalta Suomen uskottavuus ei kuitenkaan 
ollut millään suunnalla paras mahdollinen, eikä se sitä voinutkaan olla. 
Olosuhteet huomioon ottaen saldo oli kuitenkin kohtuullinen.

Manner-Eurooppa – Kylmän sodan päänäyttämö

Euroopan mantereella miljoona-armeijat olivat ryhmittyneet toisiaan 
vastaan, Varsovan liitto hyökkäykseen ja Nato puolustukseen. Lännessä 
oltiin suurin piirtein perillä Varsovan liiton suunnitelmista, mutta vasta 
Itä-Saksan romahtaessa saatiin sen kansanarmeijan sisältä suunnitelmista 
täsmällisiä tietoja. Sodan puhjetessa Varsovan liiton joukot olisivat eden-
neet Ranskan rajalle ja Tanskan salmille kahdessa viikossa. Itä-Saksan 
kansanarmeija olisi jäänyt miehitysjoukoiksi Länsi-Saksaan. Ranskan 
Atlantin rannikon satamakaupunkeihin ja Espanjan rajalle oli määrä 
saapua noin 30 päivässä. Sinne hyökkäys pysähtyisi.

Nato Pohjolan turvallisuuden vakauttajana

Pohjolassa Tanskan salmille olisi siis hyökätty. Lisäksi Natossa tiedettiin, 
että Neuvostoliiton kiinnostus kohdistui Pohjoiskalotin alueeseen, joka 
tarjoaisi tukikohtia kasvavalle punalaivastolle. Murmanskissa oli voimakas 
sotilaallinen keskittymä. Norja otti pitkälle huomioon Murmanskin alueen 
strategisen merkityksen Neuvostoliitolle sen merivoimien ja ydinaseen 
tukikohtina. Siksi Norja oli varustanut kalottialueen erittäin kevyesti, lähes 
symbolisesti. Puolustuksen piti alkaa vasta Tromssan tasolla, jonne liittou-
tuneiden korvamerkittyjen apujoukkojen toivottiin ehtivän avuksi ennen 
todennäköisesti Suomen Lapin halki oikaisevaa puna-armeijaa. Konflikti-
tilanteessa puna-armeijan etenemistä oli tarkoitus viivyttää mereltä käsin 
liittoutuneiden lentotukialuksilta toimivien ilmavoimien avulla. 
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Todellisia voimasuhteita ymmärtämättömältä Suomen lehdistöltä ei 
juuri liiennyt sympatiaa toista Pohjoismaata kohtaan. Reaktio Naton 
sotaharjoituksiin oli usein sellainen, että taas Nato kalistelee sapeliaan 
pohjoisilla merillä.

Suomi ja Ruotsi

Suomi ja Ruotsi esiintyivät vain harvoin Naton virallisissa asiakirjoissa. 
Naton neuvoston sijaistasolla analysoitiin kuitenkin vuonna 1952 Suo-
men ja Ruotsin kykyä puolustautua Neuvostoliiton hyökkäystä vastaan. 
Keskustelussa päädyttiin sotilaallisen analyysin pohjalta arvioon, jonka 
mukaan Suomi ei kykenisi keskitettyyn puolustukseen. Yksittäisiä Suo-
men armeijan yksiköitä saattaisi vetäytyä Ruotsin tai Norjan puolelle. 
Ruotsin arvioitiin kestävän pitempään, mutta se edellyttäisi tehokasta 
apua lännestä.

Ruotsi olikin jo tuossa vaiheessa aloittanut merkittävän varusteluohjel-
man ja se oli salassa ryhtynyt laajaan yhteistyöhön Naton kanssa avun 
varmistamiseksi ja sen vastaanottamiskyvyn luomiseksi.

Ruotsin puolustuskyky parani siitä lähtien tasaisesti. Sen sijaan Suomen 
puolustuksen kohentamiselta puuttui siinä vaiheessa poliittiset ja ta-
loudelliset edellytykset. Kylmän sodan puoleen väliin tultaessa Ruotsin 
puolustus oli vahva, sen ilmavoimat Euroopan vahvimpia.

Suomesta nähtynä muu Pohjola oli eteläisiltä ja pohjoisilta laidoiltaan 
Naton turvallisuustakuiden alla ja niiden välissä oli vahvasti aseistettu 
Ruotsi, joka toimi läheisessä yhteistyössä Naton kanssa. Länsi-Euroo-
pan ja Pohjolan suhteellinen vahvistuminen ei luonnollisesti voinut olla 
vaikuttamatta Suomen asemaan.

Myytit ja tosiasiat  

Suomessa kanonisoitiin kylmän sodan aikana totuus, jonka mukaan maa 
selvisi kylmästä sodasta omin voimin Presidentti Urho Kekkosen johdolla 
harjoitetun taitavan ulkopolitiikan ansiosta. Ei ole aihetta kyseenalaistaa 
tämän politiikan taitavuutta, mutta kylläkin teesiä, että Suomi selvisi 
omin voimin.

Tosiasiassa Suomen harjoittaman puolueettomuuspolitiikan perusedelly-
tys oli poliittisesti, taloudellisesti ja sotilaallisesti vahvan lännen olemassa-
olo. Muodostivathan läntiset demokratiat vastavoiman Neuvostoliitolle, 
jolloin Suomi saattoi raivata itselleen elintilaa keskenään kilpailevien 
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blokkien välillä. Näyttää ilmeiseltä, että läntisten demokratioiden vau-
rastuminen ja kaikinpuolinen menestyminen kohensi ajan mittaan myös 
Suomen asemaa ja vahvisti sen itsenäisyyttä. 

Tätä tosiasiaa ei muuta se, että yksittäisten lännen Neuvostoliittoa ärsyt-
tävien toimenpiteiden vaikutus heijastui lisääntyvänä painostuksena Suo-
meen. Näitä asioita selvitetään yksityiskohtaisesti historiantutkija Agilolf  
Kesselringin vastikään ilmestyneessä tutkimuksessa, joka käsittelee Naton 
suhtautumista Suomeen kylmän sodan vuosina 1949-1961. Etualalla ovat 
yöpakkaset vuonna 1958 ja noottikriisi vuonna 1961. Niissä Nato esiintyi 
pidättyvästi, jotta kriisit eivät olisi entisestään syventyneet. On yleensäkin 
tärkeää mieltää, että lännen, myös Naton, asenne oli defensiivinen. Usein 
Naton toimet olivat vastavetoja Neuvostoliiton yrityksille työntää omia 
asemiaan eteenpäin. Suomeen kohdistunut painostus merkitsi takaiskua, 
joka tosin osoittautui väliaikaiseksi. Kun painostus hellitti, jatkoi vauras-
tuvan Suomen asema lujittumistaan.

Naton sotilaallinen voima patosi Neuvostoliiton hyökkäysuhan. Mut-
ta demokratioiden siviilivoima – vapaa yhteiskunta ja toimiva talous 
– ratkaisi kylmän sodan niiden hyväksi. Silti läntisten demokratioiden 
menestys ei ollut itsestäänselvyys. Niiden yhtenäisyys kävi aika ajoin 
kovalla koetuksella. Demokraattinen järjestelmä olisi saattanut menettää 
maaperää Neuvostoliiton johtamalle leirille. Tällöin on enemmän kuin 
todennäköistä, että myös Suomen yhteiskuntajärjestelmä olisi rapistu-
nut sisäisten kiistojen ja ulkoisen painostuksen ristivedossa. Suomen 
itsenäisyys olisi menetetty ja maa olisi vääjäämättä kytketty tiiviisti Neu-
vostoliiton valtapiiriin.

Edellä olevat päätelmät ovat lähinnä talonpoikaisjärjen tuotteita. Niin 
sanottua tutkittua tietoa näistä asioista ei ole. Suomen oma menneisyyden 
hallinta – Vergangenheitsverwaltung – on näiltä osin pahasti kesken vielä 
kaksikymmentä vuotta kylmän sodan päättymisen jälkeen. Siksi on korkea 
aika, että akateeminen tutkimus myös meillä alkaa hälventää sitä hämyi-
syyttä, johon turvallisuuspoliittinen menneisyytemme on verhoiltu.

Leif Blomqvist

Synt. 1�3�. ulkoministeriössä eri tehtävissä 1�65-2002. Suomen edustaja euroopan yhteisöissä 1��5-1��0. 
Suomen suurlähettiläs iso-Britanniassa 1��1-1��6. Suomen edustaja Belgiassa, natossa ja Weu:ssa 1���-
2002. Suomen Atlantti-Seuran hallituksen jäsen vuodesta 2005 lähtien. 
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SotilASSilmin nAtoStA
Pertti Salminen

Kylmän sodan päättyminen johti Euroopan turvallisuusrakenteiden mo-
niulotteiseen muutokseen. Hahmottelin 1990-luvun alussa Suomen Sota-
tieteellisen Seuran strategian harrastajapiirissä idealistisesti tulevaisuuden 
turvallisuusjärjestelmää Euroopalle. Esitin, että turvallisuusjärjestelmän 
tulevat muodostamaan yhdessä Euroopan unioni ja Nato. Järjestelmään 
kuuluisivat omissa rooleissaan myös Euroopan turvallisuus- ja yhteistyö-
kokous (ETYK) sekä muut Euroopan turvallisuustoiminnan keskeiset 
toimijat.

Parikymmentä vuotta myöhemmin ollaan askel askeleelta etenemässä 
tuohon suuntaan, huolimatta kitkoista, joita esimerkiksi poliittiset ongel-
mat ovat eri maissa aiheuttaneet. Yhdeksänkymmentäluvun alun jälkeen 
Suomi integroitui vauhdilla eurooppalaisiin järjestelmiin. Suomi on EU:n 
jäsen ja osallistuu Naton rauhankumppanuusohjelmaan.

Nato on muuttunut 60-vuotisen historiansa aikana. Se ei ole enää 
Neuvostoliiton uhkaa vastaan muodostettu kollektiivisen puolustuksen 
liittokunta, vaan yhä selvemmin laaja-alainen turvallisuuspoliittinen ja 
kriisinhallintaa harjoittava järjestö.

Euroopan maa-alueen puolustus on jäänyt Natossa taustalle, ja liittokunta 
ulottaa operaatioitaan rajojensa ulkopuolelle. Järjestön jäsenmäärä on 
kasvanut 28:aan. Nato on aloittanut useita monenkeskisiä kumppanuus- 
ja yhteistyöjärjestelyjä noin 40 valtion kanssa. Myös Venäjä on Naton 
kumppanimaa. Erityinen Nato-Venäjä -neuvosto toimii vaihtelevalla 
menestyksellä Venäjän ja liittokunnan keskusteluyhteytenä.

Naton transformaation taustalla ovat muutokset uhkakuvissa. Uhkaku-
via ovat muuttaneet vuoden 2001 syyskuun terroriteot ja Georgian sota 
elokuussa 2008. Edellinen johti uudenmuotoisten ja epäsymmetristen 
uhkien korostamiseen, jälkimmäinen palautti tarvetta arvioida tavan-
omaisten sodankäyntikeinojen aiheuttamia uhkia.

Natolla on edelleen kyky perinteiseen jäsenmaittensa puolustamiseen, 
jos kansainvälinen turvallisuuspoliittinen tilanne sitä vaatisi. Toisaalta 
Nato on kehittynyt Yhdysvaltain muodostamien koalitioiden rinnalla 
keskeisimmäksi kriisinhallintaoperaatioiden toteuttajaksi. 
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Suomi rauhankumppanina

Suomi liittyi Naton rauhankumppanuusohjelman suunnittelu- ja seu-
rantaprosessiin 1995. Perustavoitteena on ollut kehittää joukkojemme 
kykyä osallistua kehittyviin kriisinhallintaoperaatioihin. Keskustelua 
mahdollisesta Nato-jäsenyydestä on käyty aktiivisesti koko kylmän sodan 
jälkeinen aika. Viime vuosituhannen loppuun mennessä puolustusvoi-
mien kehittämisessä oli omaksuttu kanta, että yhteensopivuutta Naton 
järjestelmien ja joukkojen kanssa oli kehitettävä siten, ettei se muodostaisi 
estettä mahdolliselle poliittiselle päätökselle Nato-jäsenyydestä.

Suomen yhteistyö Naton kanssa on monipuolistunut ja lisääntynyt. 
Keskeisenä kannustimena yhteistyön tiivistämiseen on ollut se, että yh-
teensopivuus kaikkiin kriisinhallintaoperaatioihin, myös Yhdistyneiden 
Kansakuntien ja Euroopan unionin toteuttamiin, rakennetaan Naton 
kanssa operatiivisten suorituskykyjen kehittämisprosessissa.

Suomen linjaan ovat vaikuttaneet myös turvallisuus- ja puolustus-
poliittisiin selontekoihin mukaan tulleet optiot Nato-jäsenyydestä ja 
avun vastaanottamisesta. Siten Suomen sotilasedustus Natossa ei enää 
painotakaan pelkästään yhteensopivuuden hankkimista kriisinhallin-
nan operaatioita varten. Nykyisin sen keskeisenä tehtävänä on myös 
osallistuminen kotimaan puolustuksen suorituskykyjen kehittämiseen 
ja avun vastaanottamisen mahdollistamiseen. Se tapahtuu välittämällä 
tietoja ja kokemuksia kriisinhallinnan toimeenpanosta, järjestelmistä ja 
välineistöstä.

Suomen tavoitteena on ilmoittaa eri kriisinhallintatoimintatoimijoiden 
joukkopooleihin yhdenmukaisesti samat joukot sodanajan puolustuksem-
me joukkoluettelosta. Tämä kriisinhallintatehtäviin nimettävien joukko-
jen luettelo on suppea, mutta se nähdään kuitenkin riittäväksi kokoamaan 
oleelliset kokemukset kriisinhallintakentiltä omaan kehitystyöhön.

Joukkojen organisaatiota ja varustusta parannetaan suorituskykymme 
kehittämisohjelman ohella Naton kanssa joka toinen vuosi sovittavien 
rauhankumppanuustavoitteiden puitteissa. Joukkojen kehittämistä seu-
rataan rauhankumppanuuden seurantaprosessin kautta. Siinä keskeisinä 
sisältöinä ovat Naton operatiivisten suorituskykyjen kehittämisohjelman 
menettelytavat. Niillä harjoitetaan ja arvioidaan joukkoja. Sitä kautta 
valmistaudumme myös Euroopan unionin sotilaallisiin operaatioihin. 



21

Kokonaisvaltainen lähestymistapa

Suomalaiseen rauhanturvaamiseen on koko sen historian ajan kuulunut 
läheinen kanssakäyminen paikallisväestön ja kansainvälisten järjestöjen 
kanssa sekä yhteiskuntien jälleenrakennus kriisialueilla. Balkanin krii-
sinhallintaoperaatioiden yhteydessä 1990-luvun puolivälissä myös Nato 
ryhtyi kehittämään siviili-sotilasyhteistyötä. Sen jälkeen kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa on kehitetty monilla foorumeilla. Nyt lähes kaikki krii-
sinhallintatoimijat puhuvat kokonaisvaltaisuudesta.

Suomi pyrkii tarjoamaan rauhanturvakokemuksensa ja kokonaismaan-
puolustuksensa oppeja hyödynnettäväksi kansainvälisessä kriisinhal-
linnassa. Suurten järjestöjen toimintalinjoissa on kuitenkin merkittäviä 
eroja. Euroopan unioni on kyennyt kartuttamaan merkittävän määrän 
siviilikykyjä. Se kykenee kehittämään erilaisia kokonaisvaltaisen lähes-
tymistavan yhteistyömuotoja. Nato puolestaan ei ole luonut laajasti 
siviilisuorituskykyjä. Se on säilyttänyt sotilasliittomaisuutensa. Naton 
kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa korostuu yhteistyö kansainvälisten 
siviiliorganisaatioiden, kuten YK:n ja sen alajärjestöjen, EU:n ja muiden 
kansainvälisten ja kansallisten järjestöjen kesken. Suomella on rauhan-
kumppanuuden kautta paljon tarjottavaa Natolle sen kokonaisvaltaisessa 
kriisinhallinnan kehittämisessä.

Naton pääsihteeri Anders Fogh Rasmussenin toistuvasti esittämä tavoite 
liittokunnan ja EU:n suhteiden lähentämisestä tarjoaa uuden foorumin 
kriisinhallinnan kokonaisvaltaiselle kehittämiselle. Tähän mennessä mer-
kittävimmät askeleet EU-Nato -sotilasyhteistyössä ovat olleet ns. Berlin+ 
-sopimus ja Bosnia-Hertsegovinan operaation siirtyminen Natolta EU:n 
johdettavaksi. Edellinen tarjoaa mahdollisuuden käyttää Naton komen-
torakennetta ja voimavaroja EU:n johtamissa operaatiossa.

Naton sotilaallisessa päämajassa Belgian Monsissa toimivan Naton 
strategisen johtoportaan yhteyteen on perustettu EU:n esikuntaryhmä. 
Se vastaa Nato-yhteistyöstä Bosniassa käynnissä olevan EU-operaation 
osalta. Saksan johtama työryhmä työskentelee parhaillaan EU:n ja Naton 
sotilaallisten toimintojen harmonisoimiseksi. Hankaluutena yhteistoimin-
nan kehittämisessä on se, että Turkki vastustaa sitä Natossa, ja Kreikan 
tukema Kypros ei halua sallia Turkin ja EU:n lähentymistä.
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Suomi Nato-operaatioissa

Yhdysvaltain ja Naton johtamille operaatioille on ollut ominaista niiden 
alkuvaiheen ehdoton sotilaspainotteisuus. Se on kuitenkin vaikeuksia 
kohdatessaan yleensä joutunut joustamaan suomalaistenkin toteuttaman 
rauhanturvatoiminnan linjoille. Tämä on nähty niin Balkanilla, Irakissa 
kuin Afganistanissa.

Kesällä 2009 Afganistanin Nato-operaation komentaja antoi raportin 
strategian ja operatiivisten toimintatapojen muuttamiseksi. Toiminnassa 
esiintyneet ongelmat oli ratkaistava. Operaatiota rakennetaan parhaillaan 
uudelleen. Sotilasjoukkoja siirretään turvaamaan väestöä ja yhteiskunnan 
rakentamiseen tähtääviä toimintoja, Afganistanin omia turvallisuusvi-
ranomaisia koulutetaan ja vastuutetaan. Tämä tulee vaatimaan siviili- ja 
sotilasvoimavarojen lisäämistä maassa jo lähikuukausina. Suomeltakin 
tiedusteltaneen mahdollisuuksia lisätä osallistumistaan erityisesti nykyi-
sellä toiminta-alueella maan pohjoisosassa.

Kosovossa yhteiskunnallinen tilanne on suhteellisen rauhallinen. Nato 
tuleekin supistamaan vahvuuttaan 10 000:sta puoleen lähikuukausina ja 
kehityksen jatkuessa positiivisena mahdollisesti 2 500:aan. Suomi nou-
dattaa samaa linjaa ja vähentää osallistumistaan reilusta 400:sta sotilaasta 
250:een vuoden 2010 alkuun mennessä. Samaan aikaan pohditaan yhtenä 
mahdollisuutena operatiivisen johdon siirtämistä Natolta Euroopan 
unionille kuten Bosniassa.

Suomi kartoittaa osallistumismahdollisuuksia Naton nopean toiminnan 
joukkoihin (NATO Response Force, NRF). NRF on merkittävä Naton 
toiminnallisten konseptien, järjestelmien ja joukkojen kehittämistyöka-
lu. Siitä saatavissa olevat opit olisi hyvä hyödyntää myös suomalaisessa 
suorituskykyjen kehittämisessä.

Naton uusi strategia

Nato on päättänyt uudistaa keskeisen ohjausasiakirjansa, strategisen 
konseptin, vuoden 2010 lopussa tai 2011 alussa järjestettävään huippu-
kokoukseensa mennessä. Konseptissa tultaneen hakemaan tasapainoa 
kriisinhallintatehtävien ja yhteisen puolustuksen välille. Keskustelua 
käydään myös uusien turvallisuusuhkien, kuten tietoverkkohyökkäysten 
ja energiaturvallisuuteen vaikuttavien seikkojen, sisällyttämisestä yhteisen 
puolustuksen käsitteeseen.
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On mielenkiintoista nähdä, miten pitkälle liittokunta on valmis etene-
mään pääsihteerinsä puheissaan esiintuoman alueellisen puolustuksen 
suunnassa. Joka tapauksessa Nato joutuu ottamaan huomioon Baltian 
ja itäisen Keski-Euroopan maiden huolen sotilaallisesta turvallisuudes-
taan.

Strategisen konseptin kirjoittamista varten Nato on muodostanut Yhdys-
valtain entisen ulkoministerin Madeleine Albrightin johdolla työskentele-
vän 12-jäsenisen asiantuntijaryhmän, joka kokoaa neljän pääseminaarin 
ja muiden lähteiden antaman tiedon varassa näkemyksensä konseptin 
olemuksesta ja sisällöstä huhtikuuhun 2010 mennessä. Pääseminaarien 
lisäksi konseptiprosessin tueksi järjestetään joukko alemman tason työ-
kokouksia. Näistä kokonaisvaltaista lähestymistapaa käsittelevä tilaisuus 
järjestetään maaliskuun 2010 alussa Suomen ulkoministeriön johdolla 
suomalais-ruotsalaisena yhteistyönä Helsingissä.

Suomella on mahdollisuus rajoitetusti, mutta aiempaa selvästi merkittä-
vämmin, tarjota osaamistaan ja vaikuttaa Naton strategisen konseptin 
muodostamiseen. Konsepti käynnistää aikanaan uuden puolustussuun-
nittelukierroksen, johon kumppanimaat eivät suoranaisesti osallistu, 
mutta jossa kumppanien roolit ja niiden kanssa tehtävä yhteistyö ovat 
mukana.

Pertti Salminen

Synt. 1�54. kenraalimajuri, valtiotieteiden tohtori. Pitkä ura puolustusvoimissa, jossa mm. strategian laitoksen 
johtaja 2002-2004 ja maanpuolustuskorkeakoulun rehtori 2004-200�. Suomen sotilasedustaja euroopan 
unionissa ja natossa vuodesta 200� lähtien.
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Suomen nAto-keSkuStelu: 
ASenteiStA ASioihin!
Jaakko Iloniemi

Sen jälkeen kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, vallitsi melkoinen kan-
sallinen väsymys. Oli käyty vilkas ja kiivas väittely siitä, oliko ensinkään 
viisasta, että liityimme unioniin. Kansanäänestyksessä voittava osapuoli 
oli vain muutaman prosenttiyksikön päässä vastustajista. Suomen in-
tegroituminen läntiseen maailmaan oli ottanut pitkän loikan eikä ole 
ihme, että seuraavaa loikkaa – Nato-jäsenyyttä – ehdottavat joutuivat 
altavastaajan asemaan.

Keskustelu, jota suomalaiset käyvät siitä, liittyäkö Natoon vai ei, on usein 
hokemien toistamista, harvoin punnittujen argumenttien keskinäistä kil-
pailua. Yritän seuraavassa ryhmitellä puolesta- ja vastaan -debatissa usein 
esiteltyjä pääasiallisia väitteitä tai kantojen perusteluja. Aloitan Suomen 
Nato-jäsenyyden vastustajien väitteistä. 

Naton vastapuoli eli Varsovan liitto purkautui, kun Neuvostoliitto hajosi. 
Jos kerran Nato oli tarkoitettu läntisen Euroopan ja Yhdysvaltojen yh-
teiseksi puolustusliitoksi, Varsovan liittoa ja ennen muuta jo hajonnutta 
Neuvostoliittoa vastaan, mihin ihmeeseen Natoa, läntistä puolustusliittoa 
enää tarvitaan? 

Toinen suomalainen vastaväite on, että Nato on ennen muuta Yhdysval-
tojen politiikan – joidenkin mielestä imperialistisen politiikan – väline. 
Miksi ihmeessä me olisimme mukana tukemassa sellaista politiikkaa?

Kolmas suomalainen vastaväite jäsenyydelle on se, että koska Venäjä ko-
kee Naton sitä vastaan suunnatuksi sotilasliitoksi, miksi me menisimme 
mukaan liittokuntaan, jonka jäsenyys vain vaikeuttaisi hyvien suhteiden 
hoitoa itäiseen naapuriin?

Neljäs vastaväite on eräiden suomalaisten korkea-arvoisten sotilaiden esit-
tämä: Naton jäsenenä Suomi joutuisi mukauttamaan puolustusvoimansa 
Naton nykyisten oppien toteuttamiseen. Niihin ei kuulu se puolustus-
voimiemme päätehtävä, mitä me kutsumme maanpuolustukseksi. Nato 
ei lähde siitä, että aluepuolustusta tarvitaan tämän päivän Euroopassa. 
Suomalaisten enemmistö on toista mieltä. Miten osuva on sitten väite 
alueellisen maanpuolustuksen alasajosta, jos liittyisimme Natoon? Se ei 
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ole mitenkään itsestäänselvyys. Nato-maa Turkilla on vahva alueellisen 
maanpuolustuksen traditio ja tämän päivän todellisuus. Kreikka on sa-
moilla linjoilla. Miksi meidän olisi ajettava alas puolustusjärjestelmämme, 
jonka ydinajatus on oman maan puolustaminen?

Suomalaiset suhtautuvat maansa puolustukseen paradoksaalisella tavalla. 
Perustellusti, yhtäältä ollaan sitä mieltä, että maatamme ja sen alueellista 
koskemattomuutta ei uhkaa mikään voima maailmassa. Toisaalta ollaan 
vakaasti sitä mieltä, että oman maan puolustaminen – jopa silloinkin kun 
lopputulos on epävarma – on velvollisuutemme. Ajatteluumme sisältyy 
siis julkilausumaton huoli siitä, että jonain päivänä maamme aseellista 
puolustusta sittenkin tarvittaisiin. Selitys tähän löytyy tietysti historiasta. 
Sama selitys riittää venäläisille, kun he kohentavat maansa puolustus-
kykyä. Hekin ovat selvillä siitä, että Venäjään ei ole koko sen historian 
aikana milloinkaan kohdistunut niin vähäisiä ulkoisia uhkia kuin tänään. 
Silti valmiutta halutaan ylläpitää ja kohentaa.

Viides vastaväite liittyy Naton käytännön toimintaan. Nato taistelee 
Afganistanissa. Miksi meidän pitäisi olla mukana tuollaisissa kaukaisissa 
operaatioissa, jotka eivät liity meidän välittömään turvallisuuteemme?

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta

Jäsenyyden kannattajat lähtevät aivan erilaisista perusteista. Euroopan 
unionilla on Lissabonin sopimuksen astuttua voimaan entistä selkeämpi 
yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Vaikka unioniin kuuluukin sekä 
Nato-maita että liittoutumattomia, enemmän kuin yhdeksän kymmenes-
tä EU-maan kansalaisesta on myös Nato-maiden kansalaisia. Yhteisen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjauksista päätetään enemmistöpäätöksillä 
ja Nato-maat muodostavat tuon enemmistön. 

Toisin sanoen EU:n yhteisön ulko-, turvallisuus- ja vähitellen myös 
puolustuspolitiikan linjauksista päätetään käytännössä Nato-maiden 
kesken eli ryhmässä, jossa meillä ei ole puhe- eikä äänivaltaa. Joudumme 
toteuttamaan yhteistä politiikkaa, johon emme voi vaikuttaa. Se vaikuttaa 
kovin epätyydyttävältä.

Toinen toteamus on, että Nato ei enää ole mikään ”kylmän sodan” 
jäänne, vaan ratkaisevalla tavalla uudistunut poliittinen puolustusyhteisö. 
Ne, jotka kuvaavat Natoa vain sotilasliittona, vähättelevät liiton poliittista 
merkitystä varsinkin Yhdysvaltojen ja liiton eurooppalaisten jäsenten 
yhteistyön keskeisenä foorumina. Ei ole toista foorumia, missä tämä 
yhteistyö olisi samalla lailla keskeisessä asemassa. Niin kauan kuin George 
W. Bush johti Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa aggressiivisin ottein, Nato-
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vastustus oli myös Bushin politiikan vastustamista. Nyt se aikakausi on 
historiaa. Nato on tänä päivänä ensisijaisesti kriisien hallinnan väline ja 
vasta toissijaisesti puolustusliitto.

Onko Nato, kuten usein väitetään, lähinnä Yhdysvaltojen oman valtapo-
litiikan väline, yhteisö, jossa muut ovat mukana enemmän tai vähemmän 
”äänettöminä yhtiömiehinä”? Se on perusteltu kysymys, sillä Yhdysval-
tojen sotilaallinen voima on paljon suurempi kuin sen eurooppalaisten 
liittolaisten yhteenlaskettu voima.  

Siihen voi vain sanoa, että Nato ei ole mikään Yhdysvaltojen voimapolitii-
kan väline suhteessa sen omiin liittolaisiin, vaan pikemminkin niiden tuen 
tarpeessa oleva voimatekijä. Eikä tuo tuki ole kaikissa tilanteissa mikään 
itsestään selvä asia, kuten nähtiin, kun Yhdysvallat päätti ryhtyä laajamittai-
siin sotilaallisiin toimiin Irakissa. Eräät Nato-maat menivät mukaan alusta 
alkaen, toiset kieltäytyivät. Toisin sanoen: kyseessä ei ole alistussuhde vaan 
yhteistoimintasuhde silloin kun tavoitteet ovat yhteisiä.

Nato onkin poliittinen uhka?

Entä sitten Suomen erityinen asema Natoon vihamielisesti suhtautuvan 
Venäjän naapurina? Ensimmäinen ja kohtuullinen kysymys on, miksi 
Venäjä suhtautuu niin epäluuloisesti Natoon ja sen mahdolliseen laa-
jentumiseen? Venäjän kielteisyyttä ei ole vaikeata selittää. Osin taustalla 
ovat ”kylmän sodan” muistot. Juuri Nato oli se voimatekijä, joka pysäytti 
Neuvostoliiton etenemisen länteen. Sehän syntyi olosuhteissa, jolloin 
Neuvostoliitto ja sen politiikan ulkomaiset toteuttajat olivat saavuttaneet 
ylivallan Tshekkoslovakiassa vuonna 1948. 

Nato oli vastareaktio Neuvostoliiton vyörytyspolitiikkaan länttä kohti. 
Ei ihme, että Venäjä – Neuvostoliiton seuraajavaltio – vieroksuu tuon 
politiikan patoamista. Olisi venäläisen diplomatian vakavaa aliarvioimista 
kuvitella, että Moskovassa asiantuntijat todella ajattelevat niin, että Nato 
voisi olla hyökkäävä osapuoli Venäjää vastaan. Kremlin johtopiirit tietävät 
varsin hyvin, ettei sellaiseen politiikkaan ole sen enempää materiaalisia 
kuin poliittisiakaan mahdollisuuksia. Ei Nato ole Venäjälle mikään soti-
laallinen uhka. Mutta poliittinen uhkatekijä se voi toki olla. 

Kun eri maat liittyvät Natoon, ne tuntevat turvallisuutensa parantuneen 
suhteessa Venäjään. Ne katsovat silloin voivansa harjoittaa omaa poli-
tiikkaansa vilkuilematta olkansa yli Moskovan suuntaan. Toisin sanoen 
Moskovan vaikutusvalta vähenee, kun sen naapurit liittyvät Natoon. Se 
ei ole Venäjälle turvallisuusuhka, vaan poliittisen vaikutusvallan heikke-
nemisen uhka. Tämä on rationaalista ajattelua, sillä jokainen suurvalta 
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pyrkii saavuttamaan mahdollisimman suuren vaikutusvallan varsinkin 
lähialueillaan. Ei Venäjä ole siinä suhteessa poikkeus.

Riittääkö Venäjällä perusteita vastustaa?

Suomessa sekä sotilaat että siviilit ovat julkisuudessa esittäneet arvioitaan 
siitä, miten Suomen mahdollinen jäsenyys Natossa vaikuttaisi ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkamme. Keskeinen kysymys on ollut miten arvioidaan 
Venäjän reagoivan sellaisen linjan valintaan. 

Mitään täsmällistä ei siitä voida sanoa senkään vuoksi, että mahdollisen 
liittymisen ajankohtana vallitseva poliittinen tilanne olisi epäilemättä 
tärkeä taustatekijä. Jos liittyminen tapahtuisi kriisin uhatessa maittemme 
välisiä suhteita, sitä pidettäisiin Moskovassa tietenkin sitä vastaan suun-
nattuna toimena. Jos taas ratkaisu tapahtuisi vakaissa rauhanomaisissa 
oloissa, sellaiseen tulkintaan ei olisi juurikaan perusteluja. Kansainvälisissä 
suhteissa sen merkitys, mitä kulloinkin tehdään, riippuu paljolti myös 
siitä tilanteesta, missä muutos tehdään. 

Suomen poliittinen johto ei ole sulkenut pois sitä mahdollisuutta, että 
jonain päivänä liittyisimme Natoon. On todettu, että se riippuu sekä 
Naton itsensä kehityksestä että kansainvälisen tilanteen kehityksestä. 

Nato pohtii parasta aikaa omaa tulevaisuuttaan eli strategista konseptiaan. 
Myös Venäjä on muokannut ja muokkaa omaa turvallisuuspoliittista dokt-
riiniaan. Tilanne ei tällä hetkellä ole kovinkaan selkeästi hahmotettavissa. 
Se kuitenkin on selvää, että presidentti Barack Obaman politiikka on 
saanut edeltäjänsä politiikkaa myönteisemmän vastaanoton sekä Nato-
maiden keskuudessa että Moskovassa. Myös suunnitelmat ydinaserajoi-
tusten aikaansaamisesta viittaavat näiden kahden vallan, ja samalla myös 
Naton suhteiden, parantumismahdollisuuksiin. 

Sellaisessa tilanteessa Venäjällä ei olisi mitään hyvää syytä suhtautua 
epäluuloisesti siihen, jos maa, joka omistaa paljon huomiota hyville 
suhteilleen Moskovan kanssa, liittyisi poliittiseen puolustusliittoon, joka 
ei ole tähdätty Venäjää eikä mitään muutakaan maata vastaan.

Jaakko Iloniemi

Synt. 1�32. ministeri. eri tehtävissä ulkoministeriössä 1��1-1��3, mm. Suomen pysyvän edustajan sijaisena 
yk:ssa, etyk-suurlähettiläänä Genevessä, poliittisten asioiden alivaltiosihteerinä ja Suomen yhdysvaltain 
suurlähettiläänä. Suomen yhdyspankin hallituksen jäsen 1��3-1��0. elinkeinoelämän valtuuskunnan eVAn 
toimitusjohtaja 1��0-2000. Suomen Atlantti-Seuran puheenjohtaja 1���-2001.
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iSo kiiStA Suomen nAto-eduStuStoStA
Tarja Kantola

Toimin 1990-luvun loppupuoliskolla silloisen ulkoministeri Tarja Halo-
sen erityisavustajana. Suomi oli liittynyt Euroopan unioniin. Pääsimme 
luomaan ulkoasianhallinnon uusia toimintatapoja. Saatoimme vaikuttaa 
siihen, miten ulkoministeriö osallistuu EU:n ministerineuvostojen koko-
uksiin ja muuhun eurooppalaiseen yhteistyöhön. Halonen aloitti innolla 
vierailut Brysselissä.

Kuulimme kokousmatkoilla, että Brysselissä toimivien suomalaisten 
piirissä oli syntynyt ajatus perustaa Suomeen uusi turvallisuuspoliittinen 
keskustelupiiri. Uuteen tilanteeseen tarvittiin uutta eurooppalaista ja at-
lanttista näkökulmaa. Siihen paasikiviseuralaisuus ei sopinut. Jälkikäteen 
ihmettelen, miksi en mennyt mukaan silloin syntyneeseen Euroopan 
Turvallisuuden Foorumiin (ETF). Halonen piti kuitenkin tärkeänä sitä, 
että nimenomaan hän oli yhdistyksen ensimmäisen julkisen tilaisuuden 
pääpuhuja.

Suomen Atlantti-Seura perustettiin pari vuotta ETF:n jälkeen. Sitä on 
syytä onnitella hyvästä työstä. Järjestön toiminta on keskittynyt keskuste-
lutilaisuuksien järjestämiseen ja julkaisujen koostamiseen. Ajankohtaisen 
tiedon välittäminen turvallisuuspolitiikasta on tärkeää. Mutta erityisen 
tärkeää on puitteiden antaminen Natosta käytävälle keskustelulle. En 
tiedä, miten ilman Suomen Atlantti-Seuraa esimerkiksi ulkoministeriössä 
vierailleiden monien asiantuntijoiden näkemyksiä olisi saatu virkamies-
kuntaa laajempaan tietoon.

Totta on, että turvallisuuspoliittisiin keskustelutilaisuuksiin osallistuu 
yleensä vain valikoitu joukko asianharrastajia. Mutta sillä on Nato-
keskustelun edistämisen kannalta myös hyvät puolensa. Sillä vältetään 
sortumista eipäs-juupas -kinasteluun tai väittelyyn, jota värittää puolue-
poliittinen taktikointi.

Minulle Nato ei ole mörkö. Haluan käsitellä Natoa – sen toimintaa, teh-
täviä ja haasteita – samalla tavalla kuin muitakin kansainvälisiä organisaa-
tioita. Suomen Nato-jäsenyys ei ratkaise kaikkia ongelmia. Se voi tuoda 
mukanaan myös uusia haasteita. Toisaalta Naton ulkopuolella olevan 
maan on tunnettava Nato ja sen toimintatavat erityisen hyvin. Onneksi 
Suomen turvallisuuspoliittisissa ratkaisuissa pyritään Nato-yhteensopi-
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vuuteen. Se näkyy muun muassa kansainvälisessä rauhanturvatoiminnassa 
Suomen osallistuessa Nato-vetoisiin operaatioihin.

Kiista Nato-edustustosta

Suomella on Brysselissä Nato-edustusto kuten muillakin Naton kump-
panimailla. Suomen Nato-toimisto muuttui Nato-erityisedustustoksi 
syksyllä 1997. Samalla Suomen Belgian suurlähettiläs Leif  Blomqvist 
”kaksoishatutettiin” toimimaan myös Suomen Nato-suurlähettiläänä.

Nato-edustustossa siviili- ja sotilaallinen hallinto toimivat yhdessä. Niiden 
yhteensovittaminen oli vaikeaa. Ulkoministeriö nimitti Nato-edustustoon 
omat edustajansa. Kiistaa tuli siitä, miten nimittää Nato-edustustoon 
pääesikunnan ja puolustusministeriön edustajat. Ulkoministeriö vaati, 
että sen palveluksessa oleva Nato-suurlähettiläs on Nato-edustuston 
päällikkö. Kaiken raportoinnin tuli kulkea hänen kauttaan. Mutta sotilailla 
on tiedonvälitykseen aina myös omat kanavansa ja hierarkiansa.

Jouduin keskelle Nato-edustuston perustamista koskevaa kiivasta väitte-
lyä, kun puolustusministeri Anneli Taina ja ulkoministeri Tarja Halonen 
neuvottelivat asiat, mukana lähimmät avustajansa.

Ministerien tapaaminen johti kohdallani hikiseen urakkaan yhdessä 
nykyisen hallituksen valtiosihteeri Ilkka Oksalan kanssa. Laadimme mi-
nistereiden pyynnöstä yhteisen esityksen Nato-edustuston hallinnosta 
ja sen raportointiohjeista. Tiesimme koko ajan, että presidentinlinnassa 
työtämme seurattiin tarkkaan, ja myös pääministeri Paavo Lipponen 
osallistui keskusteluun Suomen Nato-edustuston perustamisesta.

Nato-edustustosta muodostui suuri kiista sen vuoksi, että ulkoministeriö 
ei ollut tottunut muiden ministeriöiden tulemiseen sen tontille. Toisaalta 
puolustusministeriön ja pääesikunnan kesken oli kädenvääntöä siitä, ketkä 
ensisijaisesti hoitavat Nato-edustustossa Natoon liittyviä asioita: siviili- vai 
sotilasvirkamiehet. Kiistassa oli mukana myös yleistä jännitystä, olihan 
Suomi perustamassa ensimmäistä kertaa Nato-edustustoa.

Kiistaan Nato-edustustosta toi lisäväriä kysymys Suomen Nato-lähet-
tilään virka-asunnosta. Millainen residenssi kaksoishatutetulle Suomen 
Belgian ja Nato-suurlähettiläälle hankitaan? Olisiko se pieni vai iso? 
Millaisia tilaisuuksia varten sitä tarvittiin? Pitikö valmistautua Nato-
edustuston perustamisvaiheessa siihen, että jatkossa Suomella on 
Natoa varten oma suurlähettiläänsä ja Belgiaa varten omansa? Lopulta 
Brysselistä hankittiin ”sopivan suuri” residenssi. Blomqvistin seuraajat, 
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suurlähettiläät Antti Sierla ja Aapo Pölhö, toimivat myös kaksoishatu-
tettuina diplomaatteina.

Nato-edustuston perustamiseen liittyneiden hallintokiistojen vuoksi 
pääsin perehtymään turvallisuuspolitiikan päätöksentekoon ja sen ra-
portointiperiaatteisiin. Sen jälkeen tiesin, mitä kokouksista viestitetään 
ja millaisista hyvin arkipäiväisistä palasista tilanteiden ja tapahtumien 
kokonaiskuva usein muodostetaan. Olen tyytyväinen siihen, että Suomen 
Nato-edustuston hallintomallista muodostui lopulta luonteva. Nato-
edustustossa sotilailla on omat virkatehtävänsä, mutta heidän raportoin-
tinsa kulkee ulkoministeriön aski-järjestelmän kautta.

Väärällä listalla?

Baltian maat liittyivät vuonna 2004 Natoon. Naton jäsenmäärä kasvaa. 
Erityisesti mieleeni on jäänyt Viron suurlähettilään järjestämä vastaanotto, 
kun Virosta oli tullut Naton jäsen. Vastaanotolla olin onnellinen viro-
laisten puolesta. Liittymishetkellä virolaiset hiukan ylpeästikin lupasivat 
hoitaa myös Suomen asioita Natossa. Historiasta johtuen liittymisratkaisu 
oli Virolle tärkeä osoitus maan itsenäisyydestä.

Suomi tekee omat ratkaisunsa. Mikäli pysymme sotilasliiton ulkopuolella, 
emme halua kuitenkaan olla Naton yhteistyörakenteiden ulkopuolella. 
Mutta en tiedä, onko nykymaailmassa Suomelle hyötyä olla supistuvalla 
eurooppalaisella ei-Nato-maiden listalla. EU:ssa ulkopuolella olosta ei 
ole mitään hyötyä. Suurvallat eivät enää tarvitse keskinäiseen neuvonpi-
toonsa kolmatta neutraalia osapuolta.

Turvallisuuspoliittisen keskustelun herättäjiä, kuten Suomen Atlantti-
seura ja muut myyttien purkajat, tarvitaan.

Tarja Kantola

Synt. 1�56. SdP:n kansainvälisten asioiden sihteeri 1���-1��5. ulkoministereiden kalevi Sorsa, Pertti Paasio, 
tarja halonen ja erkki tuomioja erityisavustaja 1���-1��� ja 1��5-2003. Palvelualojen ammattiliitto PAm:n 
kansainvälisten asioiden sihteeri 2003-200�. useita luottamustehtäviä eri kansalaisjärjestöissä ja evankelis-
luterilaisen kirkon piirissä. Suomen Atlantti-Seuran hallituksen jäsen 2002-2005.
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kySe on VAikutuSVAllAStA
Yrsa Grüne

1990-luvun alussa Natolla oli pallo hukassa. Kylmä sota päättyi, eikä 
vanha konsepti enää pätenyt. Tämä ei kuitenkaan ollut pelkästään Naton 
ongelma, vaan koko pohjoinen pallonpuolisko oli maailmanmuutoksista 
ihmeissään. Kylmän sodan päättyminen vei mennessään myös sen anta-
man näennäisen turvallisuuden tunteen.

Kylmän sodan jälkeen Natolla oli tarve uudistua. Samalla alkoi sopeutu-
minen yksinapaiseen maailmanjärjestykseen. Syntyi rauhankumppanuus-
ohjelma (Partnership for Peace, PfP), johon Suomikin vuonna 1994 liittyi. 
Ovi Natoon oli raollaan ja moni rauhankumppanimaa, kuten Baltian 
maat, astuivat siitä sisään. Suomelle ja Ruotsille riitti EU-jäsenyys. Se oli 
suomalaisille turvallisuuspoliittinen ratkaisu.

Samaan aikaan, kun maailman katseet olivat 1990-alussa nauliintuneina 
hajoavaan Neuvostoliittoon, lähti järkyttävien tapahtumien vyöry liik-
keelle Balkanilla. Jugoslavian hajoaminen alkoi vuonna 1991. Se kiihtyi 
sisällissodiksi, päättyen vasta Naton pommituksiin keväällä 1999.

Siinä vaiheessa Suomi oli jo sidoksissa Natoon rauhankumppanuuden 
kautta. Suomi liittyi Nato-johtoiseen Bosnia-Herzegovina -operaatioon 
vuonna 1996.

Joulukuussa 1999 vuorossa olevana EU:n puheenjohtajamaana Suomi 
isännöi huippukokouksen, jossa vahvistettiin unionin yhteistä turvalli-
suus- ja puolustuspolitiikkaa. Helsingin Eurooppa-neuvosto päätti, että 
unionille tulee ”kehittää itsenäiset valmiudet tehdä päätöksiä, ja siinä 
tapauksessa, ettei Nato kokonaisuutena ole mukana, käynnistää ja to-
teuttaa EU-johtoisia sotilaallisia operaatioita vastauksena kansainvälisiin 
kriiseihin” (Helsinki Headline Goals). Silloisista 15 EU:n jäsenmaasta 
11 oli myös Naton jäseniä. Siinä vaiheessa Suomikaan ei enää ollut 
puolueeton maa, vaikka olikin – ja on ainakin toistaiseksi – sotilaallisesti 
liittoutumaton. 
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Ei pelkkää tekniikkaa

Yhteensopivuus Naton kanssa ohjaa puolustusvoimien hankintoja, 
koulutusta, suunnittelua ja päätöksiä. Siten kaikki on mahdollisimman 
valmista jäsenyyttä varten, jos ja kun poliittinen päätös Nato-jäsenyyden 
hakemisesta tehdään.

Suomalaisen turvallisuuspoliittisen ajattelun ristiriita ei synny siitä, 
että Suomella ei olisi teknisiä valmiuksia liittyä Natoon, vaan siitä, että 
Suomelle ei ole paikkaa sen pöydän ääressä, jossa päätökset Natossa 
tehdään.

Olen aina ihmetellyt, mitä logiikkaa siinä on, että Suomi ei halua ”hypätä 
liikkuvaan junaan”, kuten Nato-jäsenyyden hakemista on kuvattu. Tuskin 
junaa voi ohjata sen sivussa roikkuen tai jollain asemalla? Jäsenyys on 
ainoa tapa vaikuttaa siihen, mihin suuntaan ja millä vauhdilla mennään 
– ja milloin jäädään asemalle vähäksi aikaa. Toistaiseksi Suomi on sel-
vinnyt suhteellisen hyvin sivusta huutamalla.

Päätös Suomen Nato-jäsenyydestä on poliittinen. Se ei ole muuttunut 
helpommaksi viimeisten kymmenen vuoden aikana, päinvastoin. Syy 
siihen ei ole Natossa eikä Suomessa, vaan Venäjässä.

Muistan hyvin entisen Venäjän presidentin Boris Jeltsinin sijaisen Vladi-
mir Putinin ilmeen Finlandia-talon lehdistötilaisuudessa vuonna 1999, 
kun Baltian maiden Nato-jäsenyys nostettiin esille. Venäjä ei todellakaan 
katsonut suopein silmin Viron, Latvian ja Liettuan Nato-jäsenyyspyr-
kimyksiä.

Venäjä on vahvistunut. Pääministeri Vladimir Putin ja presidentti Dmitri 
Medvedev ovat verkostoituneet kansainvälisesti. Energia on tuonut Ve-
näjälle valtaa, ja Nord Stream -kaasuputken myötä Venäjän poliittinen 
valta vain kasvaa. Tänään Venäjän mielipide on otettava huomioon aivan 
eri tavalla kuin heti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.

Tämä vaikuttaa myös Suomen mahdollisiin Nato-jäsenyyspyrkimyksiin. 
Viime vuosina Venäjän kaikki lausunnot ovat olleet samansuuntaiset: jos 
Suomi liittyisi Natoon, se vaikuttaisi negatiivisesti Suomen ja itänaapurim-
me kahdenvälisiin suhteisiin. Eikä siinä kaikki. Tuoreen brittitutkimuksen 
mukaan osa Naton nykyisistä jäsenistä epäröi ottaa Suomea jäseneksi sen 
vuoksi, että Suomen Nato-jäsenyys voisi vaikeuttaa Naton ja Venäjän 
suhteita. Se ei olisi Naton intressien mukaista.

Tämänhetkisestä Nato-keskustelusta Suomessa, tai sen puuttumisesta, 
voi hyvin päätellä, että juuri tuolla tavalla maamme korkein poliittinen 
johtokin päättelee. Samoin voi ajatella, että Nato-maat, joilla on hyvät 
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kahdenväliset suhteet Venäjän kanssa, voivat tasoittaa tietä Suomen 
mahdolliselle jäsenyydelle. Mutta Suomella ei edelleenkään ole mitään 
suunnitelmia hakea Nato-jäsenyyttä. Ehkä juna ajoi jo Suomen aseman 
ohi, eikä paluun aikataulusta ole tietoa.

Paljon tunnetta, vähän tietoa

Ulkoministeriön ja UPIn Nato-selvityksiä odotettiin innolla, ja ne saivat 
osakseen paljon julkisuutta. Mutta lisäsivätkö ne suomalaisten Nato-tun-
temusta? Väitän, että eivät. Esimerkiksi edelleen ajatellaan – väärin –, että 
Nato käy sotaa Irakissa ja Yhdysvallat Afghanistanissa. YK:n mandaatista 
Naton Afghanistan-operaatiolle moni ei ole kuullutkaan.

Perustelu sille, miksi Suomen ei pitäisi liittyä Natoon, on vanha pelko 
Venäjän reaktiosta. Toinen perustelu on se, että Nato-jäsenyys kasvattaisi 
terroritekojen riskiä Suomessa. Kolmas perustelu on, että Nato-jäsenyys 
edellyttäisi suomalaisten sotilaiden lähettämistä ulkomaille sotimaan.

Mutta suomalaiset sotilaat ovat lähteneet operaatioihin ulkomaille ilman 
Nato-jäsenyyttäkin. Paikka Naton pöydässä olisi kuitenkin voinut lisätä 
vaikutusmahdollisuuksia siihen, mitä suomalaiset jossain operaatiossa 
tekevät ja miten siitä vetäytyvät esimerkiksi Afganistanista.

Venäjällä on naapurivaltiona oikeus tuoda mielipiteensä esille ja edellyt-
tää, että sitä kuunnellaan. Suomella ja Venäjällä on hyvät kahdenväliset 
suhteet. Eivätköhän suhteemme kestäisi myös Nato-jäsenyyden, vaikka 
hetkellistä ärtymystä syntyisikin. Venäjä ärsyyntyisi varsinkin, jos Ruotsi 
liittyisi Natoon samaan aikaan Suomen kanssa. Nykyistä vahvempi 
pohjoismainen ääni Natossa olisi kuitenkin hyödyksi sekä Natolle että 
Venäjälle.

Sodassa terrorismia vastaan Suomi, kuten myös YK, mielletään osaksi 
”länttä”. Sen vuoksi ei voi tuudittautua siihen uskoon, että kaikkialla 
”tiedettäisiin”, että sotilas, jonka hihassa on Suomen lippu, on rauhan-
turvaaja, eikä kuulu ”sotiviin” joukkoihin.

Vaikka Suomi ei ole Naton jäsen, on vaikea kuvitella, että voisimme 
yksipuolisesti vetäytyä Afganistanista. Vastaavan ongelman nosti esille 
Ruotsin entinen puolustusvoimien komentaja, kenraali Johan Hederstedt 
jo Kosovon KFOR-operaation yhteydessä 1990-luvun lopulla. Hän 
pohti mitä pitäisi tehdä, jos tilanne Kosovossa kärjistyy ja KFOR-joukot 
joutuvat suoranaisiin taisteluihin, eikä siten kyse olisi enää perinteisestä 
rauhanturvaamisesta. Kenraali Hederstedt tuli siihen tulokseen, että 
Ruotsi ei ole enää puolueeton, koska se ei voi vetäytyä yksipuolisesti.
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Tulisiko Suomen liittyä Natoon? 

Argumentteja Suomen Nato-jäsenyyden puolesta ja vastaan löytyy eri 
julkaisuista, kirjoista ja lehtiartikkeleista. Yksiselitteistä vastausta tähän 
kysymykseen ei ole, koska vastaus on sidoksissa aina sen hetken poliit-
tiseen tilanteeseen. Juuri tästä syystä olisi suotavaa, että Nato-keskustelu 
jatkuisi avoimena ja vilkkaana.

Keskusteluun on tullut mukaan myös kokonaan uusi ulottuvuus: arkti-
nen alue. Itämeren kaasuputkesta on Suomessa keskusteltu paljon. Sen 
sijaan arktisen alueen kaasu- ja öljykentistä keskustelua on käyty vähän. 
Kaasu- ja öljykentät ovat jääpeitteen alla, mutta vain toistaiseksi. Sama 
koskee arktisen alueen kahta merkittävää meriväylää. Reiteistä on tulossa 
lähes sulia ja samalla kulkukelpoisia.

Pohjoisessa Naton tavoite on tiivistetty sloganiin ”High North – Low 
Tension”. Siihen on helppo yhtyä, mutta riskejä riittää. Naton pääsihteeri 
Anders Fogh Rasmussen esittelee Naton uuden strategisen konseptin 
Naton huippukokouksessa Lissabonissa marraskuussa vuonna 2010. 
On todennäköistä, että arktinen alue on siinä mukana sekä turvallisuus-, 
talous- että ympäristöpoliittisista syistä.

Venäjä on uudessa turvallisuusstrategiassaan todennut, että se ei voi 
sulkea pois jännityksen lisääntymistä arktisella alueella. Suurin osa ark-
tisen alueen kaasu- ja öljyvaroista kuuluu Venäjälle. Ei ole pienintäkään 
epäilystä siitä, että Venäjä tulee kaikin keinoin – myös sotilaallisin – tur-
vaamaan pohjoisessa taloudelliset intressinsä.

On syntynyt tilanne, jossa Arktinen neuvosto on syytä ottaa mukaan 
Nato-keskusteluun. Arktiseen neuvostoon kuuluvat maat – Suomi, Ruot-
si, Norja, Tanska, Islanti, USA, Kanada ja Venäjä – ilmaisivat keväällä 
2009 pyrkimyksensä lisätä neuvoston poliittista valtaa. Samalla päätettiin, 
että neuvosto kokoontuu joka vuosi, eikä vain joka toinen vuosi kuten 
tähän saakka.

Arktisen alueen merkitystä on jo lisätty useimpien Arktisen neuvos-
ton jäsenmaiden tulevaisuusstrategioissa. Suomessa arktinen alue on 
mielletty toistaiseksi ”Norjan jutuksi”. Tämä asenne on liian kapea ja 
lyhytnäköinen.
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Lauhtuvaa pohjoisessa

Norjan lisäksi Tanska, Suomi ja Ruotsi ovat ”puristuksessa” kahden 
”energiameren”, Itämeren ja Jäämeren, välissä.

Arktinen neuvosto voi avata jäsenmailleen uudenlaisen vaikuttajafoo-
rumin. Koska Yhdysvallat ja Venäjä istuvat neuvostossa ja varsinkin, 
kun neuvosto on riittävän pieni, siitä voi kehittyä tehokas poliittinen 
vaikuttaja. On syytä pohtia, mitä Arktinen neuvosto voi merkitä EU:lle 
ja Natolle. Pohjoismaat voivat maantieteellisen sijaintinsa vuoksi lisätä 
poliittista painoarvoaan Arktisen neuvoston kautta sekä EU:ssa että 
Natossa. 

Nähtäväksi jää, millä tavoin arktinen alue nivoutuu uuteen Naton stra-
tegiaan. Koska Naton uusi strateginen konsepti hyväksytään sopivasti 
vuoden 2011 eduskuntavaalien alla, arktinen ulottuvuus voi tuoda uuden 
ulottuvuuden myös Suomen turvallisuuspoliittiseen arviointiin.

Suomen Nato-jäsenyydessä on kysymys ennenkaikkea Suomen vaikutus-
vallasta. Pääministeri Matti Vanhanen varoitti jo kuukausia sitten, etteivät 
Nato-maat anna EU:n huippuvirkoja – Eurooppa-neuvoston pysyvän 
puheenjohtajan tai EU:n korkean edustajan eli ulkoministerin tehtäviä 
– järjestön ulkopuolisille ehdokkaille. Juuri näin tapahtui.

Yrsa Grüne

Synt. 1�4�. hufvudstadsbladetin (hBl) pääkirjoitustoimittaja. hBl:n ulkomaantoimituksen päällikkö 1��4-
2003.
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Suomen PAikkA jA mAAilmAn muoto
Pentti Sadeniemi

Kysymys Suomen suhteesta Natoon ei ole tarkasti sama kuin kysymys 
Suomen turvallisuuspoliittisen ympäristön kehityksestä kolmannella 
vuosikymmenellä Berliinin muurin murtamisen jälkeen, mutta toistensa 
sukua ne ovat.

Nato on säilyttänyt elinkykynsä ja muuttunut muutosten perässä. Suo-
mella on asemansa liiton vieressä sen koillisena naapurina tai, jos liitty-
misestä syntyisi joskus päätös, Naton samoin kuin Euroopan unioninkin 
reunimmaisena koillisena maana. Tiiviiseen yhteistyöhön Naton kanssa 
Suomi on tunnetusti sitoutunut jo nyt.

Kylmää sotaa käytiin idän ja lännen välillä melkein puoli vuosisataa. Sen 
äkillinen loppu toi mukanaan maailman, joka meidän näkökulmastamme 
on parempi kuin edeltäjänsä, mutta ei selkeämpi.

Se on parempi, koska ydinasein käydyn maailmansodan vaara väheni 
melkein olemattomaksi ja koska perustuslaillinen kansanvalta laajensi 
nopeasti aluettaan kommunismin romahdettua Euroopassa. Suomen 
oma ulkopoliittinen liikkumatila väljeni ratkaisevalla tavalla ja teki mah-
dolliseksi Euroopan unioniin liittymisen.

Maailma ei muuttunut selkeämmäksi, koska 1990-luvun alkuvuosien 
sinisilmäiset toiveet ”uudesta maailmanjärjestyksestä” sivistyneine ja 
sitovine pelisääntöineen jäivät toteutumatta. Sekä poliittisten aatteiden 
että taloudellisen ja sotilaallisen mahdin jakautumat ovat pysyneet liik-
keessä ja synnyttävät epävarmuutta. Francis Fukuyaman kuuluisassa 
teesissään vuonna 1989 ennustama ”Historian loppu” antaa yhä vain 
odottaa itseään.       

Yksi syy pettymykseen tietenkin on se, että demokraattisen järjestelmän 
laajeneminen näyttää pysähtyneen. Kansanvallan vastapoolina ei enää 
kuitenkaan ole marxismi-leninismi, vaan pelkkä ei-demokratia – hyvin 
kirjava joukko poliittisia rakennelmia, joita hallitsee autoritaarinen val-
ta. Muutosta voi kuvata myös siirtymisenä symmetrisestä järjestelmien 
kilpailusta epäsymmetriseen.

Kommunismi ja läntinen demokratia olivat molemmat toistensa suhteen 
kumouksellisia oppeja. Kommunismi vetosi tyytymättömiin ihmisiin ka-
pitalistisessa lännessä ja demokratia sosialistisessa idässä. Kommunismin 
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uskottavuus ja vetovoima olivat 1980-luvulle tultaessa kuitenkin jo kulu-
neet melkein loppuun, kunnes koko rakennelma romahti. Demokratian 
vetovoimaa joudutaan sen sijaan nykyisinkin säikkymään melkein kaikissa 
autoritaarisissa maissa.

       

Symmetrinen maailma jäi kylmään sotaan

Kylmän sodan toinen symmetrinen piirre oli kummankin järjestelmän 
kyky voittaa ystävikseen valtioita, jotka eivät tunnustaneet niiden omaa 
oppia, mutta pelkäsivät vastapuolta.

Neuvostoliitto keräsi kolmannesta maailmasta ahkerasti liittolaisia, jotka 
eivät olleet kommunistisia, mutta kylläkin vihamielisiä lännelle. Länsi-
maille kelpasi melkein millainen diktatuuri tahansa, kunhan se oli anti-
kommunistinen ja kavahti sosialismia vielä enemmän kuin kansanvaltaa. 
Sitäkään symmetriaa ei enää ole olemassa.      

Nykyisin perustuslaillista demokratiaa ei sen oman piirin ulkopuolelta 
enää uhkaa mikään aatteellinen haastaja. Sillä ei itsellään ole vaikuttimia 
värvätä autoritaarisia ystäviä muista kuin puhtaasti kaupallisista tai po-
liittisen tasapainon syistä. Voimapoliittisille uhkille demokraattiset maat 
ovat sen sijaan yhtä alttiita kuin aina ennenkin.      

Länsimainen kulttuuripiiri – tai, jos niin halutaan, atlanttinen arvoyhteisö 
– on suppeampi kuin demokraattisten maiden koko piiri, jossa tieten-
kin on jäseniä myös muilta maailman ääriltä. Ahtaasti ottaen edelliseen 
lasketaan kuuluviksi vain valtiot, jotka ovat joko Euroopan unionin tai 
Naton tai – kaikkein useimmin – molempien jäseniä. Niillä on paitsi 
arvojensa myös taloudellisen ja yhteiskunnallisen rakenteensa puolesta 
hyvin paljon yhteistä, vaikka viime vuosien myrkyllisistä riidoista olisi 
voinut muutakin päätellä.       

Viime vuosien tärkein vallan siirtymä kulkee euroatlanttisesta yhteisöstä 
kohti Aasiaa ja ennen kaikkea nopeasti voimistuvaa Kiinaa. On mah-
dollista, että Kiinan poliittinen ja taloudellinen vakaus ovat horjuvalla 
perustalla, mutta omana itsetietoisena ja itseriittoisena valtapoolinaan 
Kiina vähintään säilyy. Yksinapaisesta maailmasta ei senkään vuoksi voi 
enää olla puhetta.       

Eurooppalaisille Kiinan kasvavan mahdin vaikutukset näyttäytyvät myö-
hemmin ja vaimeammin kuin Yhdysvalloille, joka on läsnä Tyynenmeren 
kaikilla rannikoilla. Tännekin asti ne silti tuntuvat.
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Kiinan johtajat eivät osoita halua kokeilla demokratian laajentamista. 
Miksi kokeilisivatkaan, kun heidän otteensa vallasta tuntuu pitävän ja 
maan talous etenee suurin harppauksin “kommunisminkin” oloissa.

Venäjän järkytys

Euroopassa demokratian voittokulun pysähtymisen näyttävin – ja suo-
malaisesta samoin kuin balttien ja Puolan näkökulmasta ylivoimaisesti 
merkittävin – esimerkki on Venäjä.

Venäjän presidentti Dmitri Medvedev vakuutti saksalaisen Der Spiegel 
-viikkolehden haastattelussa: ”Meidän arvomme ovat samat kuin teillä 
lännessä”. Kaikki Venäjän asioita seuraavat kuitenkin tietävät, kuten 
presidentti itsekin tietää, ettei se ole totta. Venäjä ei ole laillisuuden 
periaatteille rakennettu demokratia. Jonakin päivänä siitä voi sellainen 
tulla, mutta välimatka ei ole viime vuosina lyhentynyt.

Venäjä elää edelleen sen järkytyksen vallassa, jonka Neuvostoliiton ja 
sen mukana supervalta-aseman romahdus sille toi ”20. vuosisadan suu-
rimman geopoliittisen katastrofin” varjossa kuten entinen presidentti 
ja nykyinen pääministeri Vladimir Putin sanoi. Venäjä tuntuu jollakin 
epämääräisellä tavalla uskovan, että ympäröivä maailma ja itse historia 
ovat sille hyvityksen velkaa.

Tuloksena on Moskovassa ollut ailahteleva ja katkera mielentila, joka voi 
huonoimmillaan olla vaaraksi sekä venäläisille itselleen että muille. Tässä 
asetelmassa läntisen yhteisön kiinteys on sen jäsenille entistä arvokkaam-
paa, mutta kysymys ei ole uuden blokkijaon jäykistämisestä saati sitten 
”miekkalähetyksestä” kansanvallan levittämiseksi.       

Kiusaus hakea maailman hahmottamiselle uutta selkeyttä jonkinlaisesta 
kylmän sodan toisinnosta on parin viime vuosikymmenen aikana ollut 
ilmeinen, eikä tuloksissa ole ollut kehumista. Samuel Huntingtonin teoria 
sivilisaatioiden yhteenotosta vuodelta 1993 ja niinkutsutun Princetonin 
projektin 2006 laatima ehdotus kaikkien demokratioiden järjestöstä 
kuuluvat tähän ryhmään.

Kunnianhimoisin oli tietysti presidentti George W. Bushin väite, että 
hänen julistamansa ”sota terrorismia vastaan” oli samalla myös ”21. 
vuosisadan ratkaiseva ideologinen kamppailu” – typötyhjä iskulause, 
jonka on onneksi annettu hänen seuraajansa aikana unohtua.
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Länsimaiden yksituumaisuus on yhtä kaikki tärkeätä muun muassa, koska 
laillisuus, kansanvalta ja kansalaisvapaudet eivät ole pelkkiä aineettomia 
ihanteita. Ne ovat läntisten yhteiskuntien reaalinen oikeudellinen perusta, 
joka tarvitsee hoitajansa ja myös puolustajansa.

Atlanttinen yhtenäisyys vaatii eurooppalaisilta enemmän ja kovempaa 
työtä kuin Yhdysvalloilta. Heikompana osapuolena eurooppalaiset tarvit-
sevat atlanttista yhtenäisyyttä enemmän ja heillä on voitettavanaan oman 
hajanaisuutensa tuoma erityinen haitta. Kun suursota ei enää uhkaa ja 
Aasia vaatii lisää huomiota, Washingtonilla on entistä vähemmän aikaa 
ja kärsivällisyyttä Vanhan mantereen oikuille. Eurooppalaisten hankala 
tehtävä on pitää huolta, että amerikkalaisetkin tuntevat saavansa erityis-
suhteesta jotain.       

Puolustusliitto Nato on atlanttisen yhteistyön tärkeä väline. On aina 
mahdollista kysellä, onko järjestö todella korvaamaton ja keksittäisiinkö 
sitä enää perustaa, jos sitä ei olisi. Asian ydin on, että Nato on olemassa, 
että se on tarjolla käytettäväksi ja että sitä käytetään.

Naton kolme päätehtävää

Tämän päivän Natolla on ainakin kolme keskeistä tehtävää. Ensimmäi-
nen tehtävä on olla yhdyssiteenä Atlantin rantojen kesken. Yhdysvallat 
on tottunut paikkaansa Naton pöydässä, missä se vaivattomasti tapaa 
yhtä aikaa kaikki eurooppalaiset liittolaisensa. Järjestön kollektiivisessa 
muistissa on yhteistyön rutiineja, joita olisi vaikea rakentaa ja säilyttää 
missään muualla.       

Toinen Naton tehtävä on kriisien hallinta. Aina se ei onnistu ja joskus se 
synnyttää osallisten kesken ainakin yhtä paljon jännitystä ja väärinkäsi-
tyksiä kuin yhteisyyttä. Silti pitää muistaa, että länsimaat ovat jokseenkin 
ainoita, joilta voi edes aika-ajoin odottaa todellisten humanitaaristen 
tavoitteiden nostamista etunäkökohtien rinnalle, kun ne päättävät toimia 
yhdessä.       

Kriisinhallinta olisi mahdollista myös ilman Natoa. Järjestön kyky siir-
tää apua nopeasti ja kauas ja huoltaa lähettämäänsä henkilökuntaa on 
kuitenkin suurempi kuin minkään muun ajateltavissa olevan valtioiden 
yhdistelmän.       

Vaikka kriisinhallinnan toistuva työnjako – kuljetuskyky, taistelujoukot ja 
tulivoima Yhdysvalloista, siviiliapu ja rauhallisempien alueiden partiointi 
Euroopasta – ärsyttää amerikkalaisia, työnjaosta on hyötyäkin ja se on 
itse asiassa yksi Naton vahvuuksista. Amerikkalainen turvallisuuspolii-
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tikko Zbigniew Brzezinski kirjoitti Foreign Affairs -lehdessä: ”...Juuri se 
yhdistelmä tekee Natosta maailmanlaajuisesti merkittävän. Sen vuoksi 
Naton on ymmärrettävä, miten tärkeää on varjella geopoliittista sidettä 
Yhdysvaltojen ja Euroopan kesken...”

Kolmas tehtävä on säilyttää Naton yhteistä puolustusta koskeva viides 
artikla elossa ja vähentää niiden jäsenten levottomuutta, jotka joko ai-
heesta tai turhaan epäilevät olevansa uhattuja. Niitä ovat ennen kaikkea 
Neuvostoliitosta ja sen valtapiiristä irronneet Euroopan uudet demokra-
tiat. Ne taipuvat näkemään Venäjässä ”tyydyttämättömän” suurvallan, 
jonka ne pelkäävät hakevan paikkaansa auringossa myös naapurien 
kustannuksella.

Kysymys ei ole sen ennustamisesta, ovatko ne oikeassa vai väärässä. 
Kysymys on siitä, että yhdistelmä Venäjän vakiintumatonta kansallista 
itseymmärrystä ja naapurien levottomuutta on jo itsessään vakauden este, 
jota Naton yhtenäisyys ja pelkkä olemassaolo lientävät.

Suomella on helposti ymmärrettävät perusteet olla kiinnostunut Naton 
kaikista kolmesta päätehtävästä.  

Läntisen yhteisön koko toimintakyvyn ja uskottavuuden kannalta olisi 
parasta, että EU:n ja Naton eurooppalaiset jäsenyydet kävisivät yksiin. 
Siihen ei pian päästäne. Keskustelu kaikista näistä kysymyksistä olisi meil-
lä pitänyt käydä jo vuosia sitten. Pysyy arvoituksena, miksi suomalaisille 
helpoimmin luontuva valinta on aina vain väistää ja vaieta.

 Pentti Sadeniemi

Synt. 1�43. Valtiotieteiden tohtori. helsingin Sanomien pitkäaikainen pääkirjoitustoimittaja ja kansainvälisen 
politiikan kolumnisti. Suomen Atlantti-Seuran hallituksen jäsen vuodesta 200� lähtien.
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uuSSuomettumiSen VAArA
Risto E. J. Penttilä

Jokaisella maalla on oma kansainvälispoliittinen kummallisuutensa: asia, 
jota käsiteltäessä rationaaliset argumentit heitetään nurkkaan. Britanniassa 
keskustelu eurosta ei tunnu onnistuvan laisinkaan. Norjan kummallisuus 
on umpikielteinen asenne Euroopan unioniin – liekö peräisin Ruotsin 
unionin ajalta? Turkissa kukaan ei pysty suhtautumaan Kyproksen 
kysymykseen viileästi. Suomen eriskummallisuus on suhtautuminen 
Nato-jäsenyyteen. Pelkkä Nato-jäsenyyden mainitseminen nostattaa 
verenpainetta ja madaltaa argumenttien tasoa.

Historiallisen kokemuksen valossa suomalaisten nuiva suhtautuminen 
Natoon on outoa. Se on outoa siksi, että aina kun olemme joutuneet 
sotiin, olemme hakeneet liittolaista kissojen ja koirien avulla. Se on ou-
toa myös siksi, että kaikissa muissa kansainvälisissä kysymyksissä Suomi 
pyrkii vahvistamaan yhteisiä kansainvälisiä instituutioita ja toimimaan 
aktiivisesti niiden sisällä. Vain puolustusasioissa Suomi on halunnut 
toimia yksin. Miksi?

Jotkut asiantuntijat ovat sitä mieltä, että syynä on juuttuminen kylmän 
sodan poteroihin. Toiset väittävät, että kyseessä on Talvisodan trauman 
jälkikaiku: kun jäimme kerran yksin, emme uskalla enää luottaa kehen-
kään. Monet uskovat, että kyse on valtiojohdosta: jos meillä olisi toinen 
presidentti, olisimme jo Natossa.

Mitä sanovat asiasta henkilöt, jotka olivat vastuussa Suomen politiikasta 
1990-luvulla? Martti Ahtisaari oli tasavallan presidentti vuodesta 1994 
vuoteen 2000. Paavo Lipponen oli pääministeri vuodesta 1995 vuoteen 
2003. Miksi Suomi ei liittynyt Natoon heidän aikanaan?

Molemmat valtiomiehet ovat antaneet pääpiirteissään saman vastauksen: 
hallituksella ei ollut tarvittavaa poliittista pääomaa. Argumentin mukaan 
Suomen valtiojohdon asialistalla oli niin paljon suuria asioita 1990-luvulla, 
että Nato-jäsenyyden ajaminen olisi yksikertaisesti ollut liikaa.

Ahtisaaren ja Lipposen vastaus kuulostaa vakuuttavalta. Merkittäviä asi-
oita tapahtui 1990-luvulla yllin kyllin. Suomi irtautui rauhansopimuksen 
sotilaallisista rajoituksista (ydinasekieltoa lukuun ottamatta). Tulkitsimme 
YYA-sopimuksen yksipuolisesti uudelleen. Liityimme Euroopan unio-
nin jäseneksi ja meistä tuli ainoa maa Saksan pohjoispuolella, joka liittyi 
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Euroopan talous- ja rahaliittoon. Kaiken lisäksi Suomen oli selviydyttävä 
lamasta ja hankittava uskottavuutta unionin sisällä. Tähän agendaan ei 
voinut enää lisätä Nato-jäsenyyttä. Se olisi yksinkertaisesti ollut liikaa.

Vai olisiko sittenkään? Kysymys siis kuuluu: olisiko Nato-jäsenyyden 
lisääminen asialistalle keikuttanut hallituksen asemaa vai olisiko se ta-
pahtunut ilman suurempia ongelmia?

Mielipidemittaukset tukevat jälkimmäistä vaihtoehtoa. Kun tarkastelee 
1990-luvun mielipidemittauksia Natosta, kaksi seikkaa nousee ylitse mui-
den. Ensiksi, suurin osa suomalaisista ei halunnut liittyä Natoon. Toiseksi, 
noin kaksi kolmasosaa suomalaisista oli sitä mieltä, että Suomesta tulee 
Naton jäsen – riippumatta siitä haluavatko suomalaiset jäseneksi vai ei. 
Toisin sanoen Nato-jäsenyyden lisääminen hallituksen asialistalle tuskin 
olisi vaikuttanut hallituksen toimintakykyyn millään tavalla, koska suo-
malaiset uskoivat Nato-jäsenyyden jo olevan valtiojohdon asialistalla.

 

Suomen Nato-jäsenyys tukisi Venäjän etuja?

Miksi Suomi ei ole liittynyt Natoon Lipposen pääministerikauden jälkeen? 
Tähän kysymykseen on helpompi vastata kuin kysymykseen siitä, miksi 
Suomi ei liittynyt 1990-luvulla. Vastaus kuuluu: Irakin sodan takia. Sen 
jälkeen, kun Yhdysvaltain johtama liittouma hyökkäsi Irakiin, ei Suomen 
Nato-jäsenyys enää ollut realistinen vaihtoehto kansalaismielipiteen 
takia.

Vaikka Nato ei ollut millään tavalla mukana Irakin operaatiossa, kansalais-
mielipide yhdisti Naton ja Yhdysvaltain ulkopolitiikan. EVAn tekemien 
mielipidetutkimusten mukaan neljä prosenttia suomalaisista oli vuonna 
2004 voimakkaasti sitä mieltä, että Yhdysvaltain ulkopolitiikka ansaitsi 
Suomen tuen. Seuraavana vuonna luku oli pudonnut kahteen prosenttiin, 
sitä seuraavana vuonna yhteen prosenttiin. Selvää on, että näissä oloissa 
kukaan ei olisi voinut menestyksellisesti ajaa Suomen Nato-jäsenyyttä.

Entä nyt kun Yhdysvaltain presidentti on kaikkien eurooppalaisten 
rakastama Barack Obama? Olisiko Suomen nyt helpompi liittyä Naton 
jäseneksi? Ehdottomasti. Olisi erittäin helppo argumentoida, että Suomen 
Nato-jäsenyys vahvistaisi ennestään multilateralismia ja hyviä suhteita 
Yhdysvaltain ja Euroopan välillä.

Mutta mikä olisi Suomen Nato-jäsenyyden vaikutus Venäjän ja Suomen 
suhteisiin? Eräs eläkkeellä oleva merkittävä yritysjohtaja kysyi, kävisikö 
siinä samalla tavalla kuin silloin kun valkoiset voittivat vapaussodan? Sil-
loin Neuvostoliitto siirsi tilaukset Ruotsiin ja Suomen teollisuus kärsi.
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Lyhyellä aikavälillä suhteissa voisi ilmetä ongelmia. Rekkajonot rajalla 
saattaisivat pidentyä ja venäläisen puun vientimaksuihin voisi tulla ko-
rotus. Suomella ei kuitenkaan ole omaa, erillistä kauppapolitiikkaa, vaan 
olemme osa EU:n ja Venäjän välistä kauppasuhdetta. Toisin sanoen 
Venäjä ei voisi sopimusperusteisesti ryhtyä diskriminoimaan Suomea. 
Mitä sitten tapahtuisi pidemmällä aikavälillä? Todennäköistä on, että 
väliaikaiset ongelmat unohtuisivat, kun Venäjä huomaisi Suomen profi-
loituvan Natossa rakentavalla suhtautumisella Venäjään.

Edellinen Nato-laajennus toi liittokunnan jäseneksi maita, joilla on his-
toriallisista syistä hyvin kriittinen suhtautuminen Venäjään. Suomella 
Naton jäsenenä sen sijaan olisi taloudellinen ja poliittinen intressi edistää 
hyviä Venäjän ja lännen välisiä suhteita. Tätä taustaa vasten voitaisiin jopa 
väittää, että Suomen Nato-jäsenyys olisi Venäjän edun mukaista.

Uussuomettuminen on vältettävissä

Venäjä on julkisuudessa ollut kovin kriittinen Naton laajentumista koh-
taan. Tosiasia kuitenkin on, että Venäjän olisi helppo hyväksyä Suomen 
Nato-jäsenyys siksi, että Suomen geopoliittinen asema on tyystin toinen 
kuin Georgian tai Ukrainan. Georgia ja Ukraina ovat harmaalla vyöhyk-
keellä; ei ole selvää kuuluvatko ne Venäjän vai lännen vaikutuspiiriin. 
Venäjä ei halua lännen vaikutuspiirin laajenevan itään ja vastustaa siksi 
henkeen ja vereen näiden maiden Nato-jäsenyyttä.

Suomen tilanne on toinen. Venäjän kannalta Suomi on menetetty alue. 
Suomi siirtyi osaksi länttä maamme EU-jäsenyyden myötä. Nato-jäsenyys 
antaisi vain muodollisen tunnustuksen asiantilalle, joka on jo vuosia ollut 
kaikkien venäläisten asiantuntijoiden tiedossa.

Mitä tapahtuu, jos Suomi ei liity tulevaisuudessa Naton jäseneksi? Tur-
vallisuuspoliittisesti se tarkoittaisi sitä, että Suomi ei olisi mukana Euroo-
pan turvallisuuden kannalta keskeisimmässä järjestössä. Taloudellisesti 
se tarkoittaisi sitä, että emme pääsisi hyötymään sotilaallisen työnjaon 
tuomista säästöistä. Henkisesti se tarkoittaisi sitä, että Suomi saattaisi 
uudelleen suomettua.

Uussuomettumisesta puhuminen leimataan helposti halvan retoriikan 
käytöksi. Siksi on syytä perustella kantaa hieman. Mielestäni on toden-
näköistä ja toivottavaa, että Suomen ja Venäjän välinen taloudellinen 
integraatio etenee tulevina vuosina aimo harppauksia. Jo ennen nykyistä 
lamaa Suomi oli EU:n jäsenvaltioista eniten riippuvainen Venäjästä ta-
loudellisesti (kun lasketaan yhteen vienti, tuonti ja suorat investoinnit). 
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Todennäköisesti suomalaisten rynnistys Venäjällä jatkuu heti kuin maa-
ilmantalous virkoaa. Todennäköisesti venäläisten ihmisten ja venäläisen 
omistuksen määrä Suomessa kääntyy myös nousuun.

Venäjän ja Suomen taloudellisen integraation eteneminen on erinomainen 
asia, mutta siinä piilee yksipuolisen riippuvuuden vaara. Mitä enemmän 
Suomen talous on riippuvainen Venäjän markkinoista, sitä halutto-
mampi Suomen poliittinen johto on esittämään minkäänlaisia kriittisiä 
kantoja suhteessa Venäjään. Mitä enemmän suomalaisia investointeja 
on Venäjällä, sen tärkeämpänä pidetään, että poliittisiin suhteisiin ei tule 
hankausta. Mitä suuremmaksi venäläinen omistus kasvaa Suomessa, sen 
sensitiivisempiä ovat kysymykset venäläisten asemasta Suomessa. Toisin 
sanoen, mitä pidemmälle taloudellinen integraatio Suomen ja Venäjän 
välillä etenee, sen todennäköisemmältä tuntuu paluu myöntyväisyyspo-
litiikkaan.

En kannata Venäjän vastaista aktivismia. Päinvastoin. Kannatan mah-
dollisimman pitkälle menevää taloudellista integraatiota Suomen ja 
Venäjän välillä. Näen kuitenkin suomalaisten suhtautumisessa Venäjään 
uussuomettumisen vaaran.

Jotta uussuomettumisen vaara voidaan välttää, on meidän varmistettava 
itsellemme niin vahva läntinen poliittinen selkänoja kuin mahdollista. 
Nato-jäsenyys tarjoaisi tarvittavan selkeänojan.

Siten se mahdollistaisi entistä varauksettomamman taloudellisen integ-
raation maidemme välille. Kylmän sodan aikana Suomen matka länteen 
kulki Moskovan kautta. Tulevaisuudessa Suomen matka Venäjälle kulkee 
Brysselin kautta.

Risto E. J. Penttilä

Synt. 1�5�. tohtori. kansainvälisen politiikan tutkija, elinkeinoelämän ja politiikan vaikuttaja. nuorsuomalaisen 
puolueen perustaja ja puhee njohtaja 1��4-1��� ja kansanedustaja 1��5-1���. elinkeinoelämän Valtuuskun-
nan eVAn johtaja vuodesta 2002 lähtien. Suomen Atlantti-Seuran puheenjohtaja 2005-200�.
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mihin Viiteryhmään hAluAmme 
kuuluA?
Jari Haapiainen

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta päättävät tasavallan presidentti, 
valtioneuvosto ja eduskunta. Perustuslain mukaan ulko- ja turvallisuus-
politiikkaa johtaa presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. 
Valtioneuvosto on puolestaan parlamentaarisessa vastuussa eduskunnalle, 
joka käsittelee valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittiset linjaukset 
joka vaalikausi selonteon muodossa. Selonteot muodostavat pohjan ja 
pidemmän aikavälin linjaukset Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikalle. 
Lähestyn tässä artikkelissa Suomen Nato-suhdetta ennen kaikkea poliit-
tisen järjestelmän ja keskustelun näkökulmasta.

Olen seurannut ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua eduskunnasta 
käsin syksystä 2003 lähtien. Aloitin tuolloin Keskustan eduskuntaryhmän 
palveluksessa vastuualueena ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä EU-
politiikka. Kuluneeseen ajanjaksoon mahtuvat yhdet eduskuntavaalit 
ja hallitusneuvottelut sekä kaksi turvallisuus- ja puolustuspoliittista 
selontekoa.

Natosta on 1990-luvulta lähtien tullut YK:lle yhä tärkeämpi kumppani 
vastattaessa globaaleihin turvallisuushaasteisiin ja yhä monimuotoisim-
piin turvallisuusuhkiin.

Naton tehtäväkentän laajentumisen myötä käsitykseni Nato-jäsenyyden 
tarpeellisuudesta Suomelle on vahvistunut. Naton tavoitteet rauhan, 
vakauden ja turvallisuuden edistämiseksi sopivat hyvin Suomen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan pitkään linjaan, jossa korostuu monenkeskinen yh-
teistyö ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltiokehityksen puolesta. 
Oikeusvaltiona ja pienenä maana Suomi on aina kannattanut monen-
keskistä kansainvälistä järjestystä, joka rajoittaa vahvemman oikeutta ja 
antaa pienillekin maille paikan niissä pöydissä, joissa yhteisistä asioista 
päätetään. 
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EU ei korvaa Natoa

Suomen Keskustassa Nato-jäsenyyden julkisia kannattajia ei nykyäänkään 
ole kovin montaa. Asiassa on helpompi mennä kansalaismielipiteen ja 
Keskustan kannattajien enemmistön kielteisen kannan taakse kuin itse 
perehtyä asiaan ja muodostaa kanta tosiasioiden perusteella. Poikkeuk-
siakin toki löytyy. Syyskuussa 2008 Keskustan kansanedustaja, ulkoasi-
ainvaliokunnan jäsen Tanja Karpela kirjoitti blogiinsa suhtautumisensa 
Nato-jäsenyyteen muuttuneen varovaisen myönteiseksi. Karpela perusteli 
kantaansa ainutlaatuisella tilaisuudella ulkoasiainvaliokunnan jäsenenä 
kuulla asiantuntijoiden näkemyksiä Naton merkityksestä tämän päivän 
kansainvälisessä politiikassa. Karpelan mukaan keskustelussa on jäänyt 
vähemmälle huomiolle se mitä Nato oikeasti on ja mitä se edustaa.

Kylmän sodan vastakkainasettelun väistyttyä Nato on vähitellen 
muuttunut monenkeskiseksi järjestöksi, joka ensisijaisesti harjoittaa 
kriisinhallintaa ja vakauttaa siirtymämaita niiden vaikealla tiellä kohti 
demokraattista oikeusvaltiota. Nato on läntisten demokratioiden ulko- 
ja turvallisuuspoliittinen foorumi, jossa Pohjois-Amerikka ja Eurooppa 
tekevät yhteistyötä niitä yhdistävän arvomaailman pohjalta.

Nato on säilynyt transatlanttisen turvallisuusyhteistyön tärkeimpänä kul-
makivenä. Se on ainoa läntisten oikeusvaltioiden muodostama järjestö, 
jossa tehdään rajat ylittävää ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja jossa har-
joitetaan tärkeää monenkeskistä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. 
Nato tekee yhteistyötä Venäjän kanssa Nato-Venäjä -neuvoston kautta ja 
Naton rauhankumppanuus- ja yhteistyöohjelmien piirissä on jäsenmaat 
mukaan lukien yli 60 maata.

Nato on vuosien saatossa laajentunut, sen tehtävät ovat monipuolistuneet 
ja EU-jäsenmaiden rooli Natossa on kasvanut. EU:n syventyvä puolus-
tusyhteistyö korostaa edelleen Naton asemaa, sillä 21 EU-jäsenvaltion 
puolustuksen perustana toimii Nato. EU:n puolustusyhteistyö nojautuu 
viime kädessä Naton rakenteisiin ja kapasiteettiin. On selvää, ettei EU:n 
alueelle ole järkevää rakentaa Naton kanssa päällekkäisiä turvallisuusra-
kenteita. Yhdelläkään jäsenmaalla ei ole halua eikä varoja sellaiseen. Siksi 
on turha kuvitella, että EU:n yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 
tulisi koskaan korvaamaan Natoa. 
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Vanhaa ulkopolitiikkaa

Vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon pohjan 
muodosti vuonna 2003 muodostetun hallituksen ohjelma, joka totesi 
Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan perustuvan sotilaalliseen liittoutu-
mattomuuteen ja uskottavaan maanpuolustukseen, jonka oleellinen osa 
on yleinen asevelvollisuus. Vuonna 2004 keskustelua käytiin ennen muuta 
Euroopan unionin perustuslaillisen sopimuksen yhteistä turvallisuus- 
ja puolustuspolitiikkaa ja yhteisvastuulauseketta koskevista artikloista. 
Selonteossa todettiin Suomen osallistuvan täysimääräisesti yhteisen 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan kehittämiseen ja toteuttamiseen.

Käytännössä kuitenkin Suomi oli toiminut juuri päinvastoin. Suomi oli 
vaatinut yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa koskevaan artiklaan 
kirjauksen, jonka mukaan unionin politiikka ei vaikuta tiettyjen jäsenval-
tioiden turvallisuus- ja puolustuspolitiikan erityisluonteeseen.

Vaalikaudella 2003-2007 tehtiin merkittäviä ulko- ja turvallisuuspoliittisia 
päätöksiä, kuten päätös mennä mukaan EU:n nopean toiminnan jouk-
koihin ja rauhanturvalain uudistaminen, mutta erikoisen ja epäselvyyttä 
Suomen linjasta aiheuttavan kirjauksen vaatiminen peruslailliseen sopi-
mukseen jää historiaan vanhan ulkopolitiikan ilmentymänä. 

Kokoomus rikkoi konsensuksen

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan on pitkään kuulunut konsen-
suksen periaate. Konsensus alkoi kuitenkin murentua vuoden 2004 se-
lonteon yhteydessä, kun oppositiopuolue Kokoomus haastoi sotilaallisen 
liittoutumattomuuden käsitteen. Kokoomus katsoi, ettei Suomi ole enää 
perinteisessä mielessä sotilaallisesti liittoutumaton EU:n turvatakuiden 
ja yhteisvastuulausekkeen vuoksi. Kokoomuksen kanta kaatui luonnol-
lisesti mietinnön äänestyksissä, mutta ulko- ja turvallisuuspoliittisessa 
keskustelussa alkoi uusi vaihe, jossa eriävät kannat alkoivat näkyä entistä 
selvemmin puolueiden välillä ja myös puolueiden sisällä.

Selonteon eduskuntakäsittelyssä käytiin vääntöä siitä, mihin valiokuntaan 
selonteko tulisi lähettää mietinnölle. Selonteko lähettiin lopulta puolus-
tusvaliokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunta antoi lausunnon. Perusteltua 
olisi ollut selonteon lähettäminen ulkoasiainvaliokuntaan, jonka tehtävänä 
on arvioida toimintaympäristön muutosta ja ulkopolitiikan kokonaisuutta 
puolustusvaliokunnan keskittyessä kotimaan puolustuksen kysymyksiin. 
Erikoisen päätöksen yhtenä motiivina oli Suomen perinteisestä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan linjasta kiinni pitävien aktiivinen toiminta. Puo-
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lustusvaliokunta noudattikin kuuliaisesti selonteon linjauksia, mutta 
ulkoasianvaliokunta esitti selkeää kritiikkiä nostaen esille muun muassa 
analyysin ja johtopäätösten välisen yhteyden puutteen.

Vuoden 2004 selonteossa todettiin, että Nato-jäsenyyden hakeminen 
säilyy Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan mahdollisuutena jatkos-
sakin. Selonteossa ei eritelty sen paremmin Nato-jäsenyyden myönteisiä 
kuin kielteisiäkään puolia. Sen sijaan Nato-yhteistyötä pidettiin tärkeänä 
rauhankumppanuustoimintaan osallistumalla. 

Hallitusneuvotteluissa 2007 tiukkaa vääntöä sanavalinnoista

Vuoden 2007 hallitusneuvotteluissa yhden työryhmän muodosti ulko- 
ja turvallisuuspoliittinen ryhmä, jonka vastuulla oli hallitusohjelman 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä EU-politiikan osuuksien kirjoittami-
nen. Työmenetelmä oli aidosti parlamentaarinen ensimmäistä kertaa, 
sillä aiemmin presidentillä oli ollut ratkaiseva rooli hallitusohjelman 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan muotoilussa. Nyt hallituspuolueet saivat 
itse muovata ulko- ja turvallisuuspolitiikkansa sisällön vaalikaudeksi. 
Presidenttiä informoitiin työryhmän linjauksista ohjelman valmistelun 
loppuvaiheessa.

Hallitusohjelman muotoilussa vaikeimmaksi aiheeksi osoittautui jälleen 
sotilaallisen liittoutumattomuuden käsite, josta oli esiintynyt erimielisyyttä 
jo vuoden 2004 selonteon yhteydessä. Vuoden 2003 hallitusohjelmassa 
Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan todettiin perustuvan sotilaalliseen 
liittoutumattomuuteen ja uskottavaan maanpuolustukseen.

Vuoden 2007 hallitusohjelman mukaan Suomen ulko- ja turvallisuuspo-
litiikka perustuu hyviin kahdenvälisiin suhteisiin, vahvaan vaikuttamiseen 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja tehokkaaseen monenkeskiseen 
yhteistyöhön sekä uskottavaan maanpuolustukseen. Ulko- ja turvalli-
suuspolitiikkamme toimintalinja määriteltiin entistä monipuolisemmin 
korostaen monenkeskistä yhteistyötä, ja lähtökohtana aiemmin ollut 
sotilaallinen liittoutumattomuus jäi pois linjanmäärittelystä.

Hallitusneuvottelijoiden kompromissiksi muotoutui kirjaus, jonka mu-
kaan sotilasliittoon kuulumaton Suomi ylläpitää ja kehittää kansallista 
puolustusta ja uskottavaa suorituskykyä, osallistuu täysipainoisesti EU:n 
yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan ja kriisinhallintayhteis-
työhön, kehittää rauhankumppanuutta Naton kanssa ja säilyttää mah-
dollisuuden hakea Naton jäsenyyttä.
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Hallitusohjelmassa päätettiin myös tulevan selonteon yhteydessä selvittää 
sotilaallisen liittoutumattomuuden ja liittoutumisen vaikutukset. Tämä 
kirjaus tyydytti myös sotilaallisen liittoumattomuuden kannattajia, sillä 
termi esiintyi sittenkin vielä hallitusohjelmassa, vaikka se ei enää linjan 
pohjana ollutkaan. Joskus asiat voivat olla pienestä kiinni. Suurlähettiläs 
Antti Sierlan selvitys Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuk-
sista ilmestyi joulukuussa 2007. Tämä oli merkittävä paperi, sillä siinä 
ensimmäistä kertaa ulkoasiainhallinnon näkökulmasta avattiin Nato-
jäsenyyden vaikutuksia.

Säätytalolla käytiin keväällä 2007 hyvin suomalaiseen tapaan tiukkaa vään-
töä ulko- ja turvallisuuspolitiikan sanavalinnoista. Vielä ohjelman eng-
lanninkielisen käännöksenkin osalta nousi esille kysymys, käännetäänkö 
sotilasliittoon kuulumattomuus samalla tavalla kuin aiemminkin. Kääntäjä 
oli ymmärtänyt asian poliittisen merkittävyyden ja halusi tarkistaa asian. 
Lopputulos oli onneksi hyvä, vanhaan ei palattu vaan käännös noudatti 
tarkoin hallitusneuvottelijoiden kompromissikirjausta. 

Selonteko 2009: Vahvoja perusteita Nato-jäsenyydelle

Vuoden 2009 turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa käsitel-
lään Nato-jäsenyyden merkitystä entistä laveammin. Selonteko luettelee 
useita Nato-jäsenyyttä puoltavia perusteluja kuten Suomen turvallisuu-
den vahvistumisen, mukanaolon liittokunnan päätöksenteossa ja kyvyn 
vastaanottaa apua nykyistä paremmin. Ensimmäistä kertaa Suomen 
linjanmäärittelyssä todetaan, että on olemassa vahvoja perusteita har-
kita Suomen Nato-jäsenyyttä. Päätöksen edellytyksiksi mainitaan laaja 
poliittinen yhteisymmärrys ja kansalaismielipiteen huomioiminen. Aino-
ana kielteisenä jäsenyyden piirteenä mainitaan, että jäsenenä Suomeen 
kohdistuisi entistä voimakkaammin yleisen taakanjaon ja solidaarisuuden 
perusteella poliittisia odotuksia osallistua liittokunnan vastuulleen otta-
miin kriisinhallintatehtäviin tai sen yksittäisten jäsenmaiden operaatioihin. 
Suomi lähettää jo nyt suhteellisesti enemmän sotilaita Nato-johtoisiin 
operaatioihin kuin enemmistö Nato-maista, joten kyseinen perustelu ei 
ole kestävä näkökulma vastustaa jäsenyyttä. 

Vuoden 2009 selontekoa tulkittiin korkeimmalla poliittisella tasolla 
siten, ettei Suomen linjassa ollut tapahtunut mitään muutosta. Osassa 
mediaraportointia puolestaan tulkittiin asia niin, että hallituksen kanta 
oli aiempaa Nato-myönteisempi. Tähän näkemykseen on helppo yhtyä. 
Myös sosialidemokraatit totesivat ulkoasiainvaliokunnan mietinnön vasta-



54

lauseessaan, että hallitus on poikennut edellisen selonteon kannanotoista. 
Jo toisen kerran peräkkäin ulkopolitiikan konsensus murtui selonteon 
eduskuntakäsittelyn yhteydessä. 

Suomella on vaikuttamisvaje

Suomella ei ole turvallisuusvajetta, mutta meillä on ulko- ja turvallisuus-
politiikassamme selkeä vaikuttamisvaje. Osallistumme aktiivisesti Naton 
kriisinhallintaoperaatioihin ja kehitämme yhteistyötä rauhankumppa-
nuuden kautta, mutta Naton päätöksiin ja kehitykseen emme juuri pysty 
vaikuttamaan. Ulkopuolisuus korostuu aikana, jolloin Nato uudistaa 
strategista konseptiaan kuten tällä hetkellä.

Naton ulkopuolisena maana emme käytännössä pysty täysimääräisesti 
osallistumaan unioninkaan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan 
kehittämiseen, sillä Nato toimii EU:n jäsenmaiden enemmistön puolus-
tuksen perustana. Naton ulkopuolisena maana emme pääse osallistumaan 
myöskään Nato-Venäjä -neuvoston työhön, johon vaikuttaminen olisi 
Suomelle merkittävä kansallinen intressi Venäjän rajanaapurina. Suo-
mella voisi halutessaan olla merkittäväkin rooli Naton ja Venäjän välisen 
luottamuksellisen kumppanuuden kehittäjänä. Suomi olisi rakentava 
Naton jäsenmaa, jonka luontaiseen rooliin sopisi myös Naton siviili- ja 
humanitaarisen ulottuvuuden kehittäminen.

Nato-jäsenyyden tarve on ilmeinen

Suuri ongelma kunnolliselle Nato-keskustelulle on se, ettei asiaa lähestytä 
ensisijaisesti Suomen ulkopoliittisen aseman ja kansallisen turvallisuuden 
näkökulmasta, vaan päättäjien kantoihin vaikuttavat myös vaalitaktiset 
näkökulmat. 

Sisältökeskustelussa on päästävä tasolle, jossa käsitellään Naton merki-
tystä monenkeskisenä turvallisuuspoliittisena toimijana, Suomen ulko- ja 
turvallisuuspoliittista asemaa, kriisinhallintaosallistumisemme edellytyksiä 
ja uskottavan puolustuksen järjestämisen mahdollisuuksia yhä kallistu-
vassa ja teknistyvässä toimintaympäristössä.

Kun näitä kysymyksiä tarkastellaan avoimesti, Nato-jäsenyyden tarve 
on ilmeinen. Viime kädessä Nato-jäsenyydessä on kysymys siitä, mihin 
ulkopoliittiseen viiteryhmään Suomi haluaa kuulua. Kuulummeko to-
della yhä hajanaisempaan rauhankumppanimaiden joukkoon vai olisiko 
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meidän korkea aika lunastaa paikkamme EU-maiden ja Pohjoismaiden 
enemmistön joukossa täysivaltaisena Nato-maana? 

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan varapuheenjohtaja Markku Laukka-
nen (kesk.) arvioi Suomen Kuvalehden haastattelussa tammikuussa 2009, 
että Suomen Nato-jäsenyys ratkaistaan vuoden 2015 eduskuntavaalien 
yhteydessä. Laukkasen näkemys Nato-jäsenyydestä on pragmaattinen ja 
aikataulun osalta realistinen.

Ennen kuin aika on kypsä myönteiselle Nato-kannalle, on puolueiden 
sisällä ja laajemminkin yhteiskunnassa käytävä avoin keskustelu Nato-
jäsenyydestä. Nato-kysymyksessä ei tarvita pakonomaista laajaa konsen-
susta, mutta jäsenyyshakemuksen tueksi tarvitaan keskeisten poliittisten 
päättäjien myönteinen kanta ja sen myötä tuleva kansan tuki. Tässä 
valistustyössä Suomen Atlantti-Seuralla on merkittävä rooli kansalais-
keskustelun käynnistäjänä ja foorumina.

Jari Haapiainen

Synt. 1��3. Suomen Atlantti-Seuran varapuheenjohtaja ja keskustan eduskuntaryhmän kansainvälisten asiain 
sihteeri vastuualueenaan ulko- ja turvallisuuspolitiikka sekä eu-politiikka.
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riittääkö ”mAAnPuoluStuS” enää?
Liisa Jaakonsaari

Suomessa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeva kansalaiskeskustelu 
on historiallisen laimeaa. Keskustelun avaajia on vähän. Tutkijat sentään 
silloin tällöin kömpivät koloistaan kriittisillä puheenvuoroillaan. Harvat 
puheenvuorot leimataan vieläkin kivittämiseksi ja niistä löydetään ”asti-
an makua”. Suomen Atlantti-Seura on ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan 
keskittyvä kansalaisjärjestö, joka pyrkii ylläpitämään kansalaiskeskustelua 
aiheesta.

Jos turvallisuuspolitiikan muutostrendeistä pitäisi tänä päivänä nostaa yksi 
ylitse muiden, niin se on turvallisuuspolitiikan kokonaisvaltaistuminen. 
Kun aikaisemmin keskityttiin varautumaan sodan uhkaan, niin nykypäi-
vän oikeat uhkakuvat ovat paljon monimuotoisemmat. Yhteiskunnan 
pitää varautua muun muassa monenasteisiin häiriötiloihin, onnetto-
muuksiin, joukkotuhoaseiden leviämiseen, kulkutauteihin, terrorismiin, 
energian riittävyyteen, ympäristötuhoihin.

Hyvin ymmärrettävästi turvallisuus herättää meissä suomalaisissa edel-
leen kuvia talvisodasta, mutta se ei ole nykypäivän kannalta olennainen 
uhkakuva. Poliitikkojen onkin näytettävä tietä ja perusteltava vakuutta-
vasti maailman muuttumista. Tavanomaisen sodan uhka on ajateltavissa, 
siihen pitää varautua, mutta se ei Suomen kannalta ole todellakaan mikään 
todennäköinen uhka. 

Tästä turvallisuuspolitiikan painopisteen siirtymisestä aiheutuu suuria 
haasteita turvallisuuspolitiikan muotoilemiselle: miten pysyä kehityksessä 
mukana. Ettei kävisi niin, että olemme taas erinomaisesti varautuneita 
edelliseen sotaan, mutta uudet ja ajankohtaiset uhkat jäävät katvee-
seen.

Eduskunnalle annettavat turvallisuus- ja puolustuspoliittiset selonteot 
ovat toinen toisensa jälkeen laajuudessaan kunnianhimoisia yrityksiä 
selvittää Suomen turvallisuuspolitiikan perusteita ja toimintaympäristöä. 
On oikein, että Suomen turvallisuuspolitiikkaa on jo pitkään yritetty hah-
mottaa entistä kokonaisvaltaisemmalta pohjalta. Keskeinen oivallus on, 
että Suomen turvallisuus alkaa kaukana maamme rajojen ulkopuolella. 
Analyysi on kuitenkin johtanut vaatimattomiin käytännön johtopäätök-
siin. Poteroon ei ole syytä jäädä makaamaan, vaan turvallisuuspolitiikan 
horisonttien tulee olla avarat.
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Kokonaismaanpuolustus kaipaa ajanmukaistamista

Yhtenä turvallisuuspolitiikkamme rakennuspalikkana oleva ns. koko-
naismaanpuolustus on rakentunut pitkälti sen ajatuksen varaan, miten 
koko yhteiskunta valjastetaan sotaan ja sotilaalliseen maanpuolustukseen. 
Tämä toimintamalli kaipaa mielestäni ajanmukaistamista ja on tärkeää, 
että kokonaismaanpuolustusta kehitetään sellaiseen suuntaan, että sen 
ytimessä on pikemminkin koko yhteiskunnan tehokas yhteistoiminta 
erilaisissa ja eriasteisissa kriisi- ja häiriötiloissa. Tätä lähestymistapaahan 
sinänsä rakennetaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamista 
koskevan strategian kautta.

Hahmottamista rajoittaa myös se, että maanpuolustus alkaa olla jo 
terminä kapea ja vanhentunut. Käytäntö on osoittanut, että Suomen 
kansalaisten turvallisuus ei suinkaan rajoitu maamme rajoihin. Maanpuo-
lustuksesta ei ole apua, kun kriisit alkavat kaukana maamme rajoista tai 
kun suuri suomalaisten joukko joutuu ulkomailla hätään kuten Aasian 
hyökyaaltokatastrofissa.

Suomen turvallisuuspolitiikkaa on tapana linjata kerran vaalikaudessa 
annettavien turvallisuus- ja puolustuspoliittisten selontekojen kautta. 
Olen ollut jo pitkään sitä mieltä, että tämä on nykypäivänä aivan liian 
hidas ja jähmeä tapa arvioida Suomen turvallisuuspolitiikkaa. Neljässä 
vuodessa ehtii tapahtua paljon ja selonteot jättävät sen valitettavan tai-
teellisen vaikutelman, että meillä ei ole valmiuksia arvioida turvallisuus-
politiikkaamme selontekojen välillä. 

Liian opillista näkemystä

Turvallisuuspolitiikka nähdään meillä ehkä yhä liian opillisena, doktrinää-
risenä, harjoituksena. Turvallisuuspolitiikassa ei olennaista kuitenkaan 
ole linjan umpinainen määrittely, vaan konkreettiset teot. Esittäisin kysy-
myksen, onko tämä jäyhä, jäykähkö ja sisäänpäin lämpiävä tapa määrittää 
turvallisuuspolitiikkamme osasyynä sille, että kansalaisille on syntynyt 
mielikuva hivuttamisesta eli siitä, että turvallisuuspolitiikassa sanotaan 
yhtä ja tehdään toista. Kun turvallisuuspolitiikkaa arvioidaan harvaksel-
taan, syntyy vääjäämättä ristiriita ns. linjan ja arkipäivän välille.

Siviilikriisinhallinta on valitettavasti sellainen alue, jossa sanojen ja tekojen 
välinen juopa on räikeä. Juhlapuheissa vannotaan siviilikriisinhallinnan 
nimeen, mutta jokaisessa budjetissa se saa yhtä tylyn kohtelun.
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Siviilikriisinhallinnassa ennaltaehkäisy on kiistatta tehokkain ja pitkällä ai-
kavälillä myös taloudellisin keino konfliktinestossa. Siviilikriisinhallinta on 
läheisessä yhteydessä myös kehitysyhteistyöhön ja muuhun taloudelliseen 
avustustoimintaan. On perusteltua sanoa jälleen kerran, että konfliktien 
ehkäisy ja vakautustavoitteet tulisi integroida järjestelmällisemmin myös 
kehitysyhteistyöohjelmiin ja -hankkeisiin.

Ihmisoikeuksien vahvistaminen on tärkeä perusta vakaudelle. Onkin 
huolestuttavaa, että Suomen siviilikriisinhallintaan suunnatuista voima-
varoista vain pieni osa on suunnattu ihmisoikeusalalle, esimerkiksi nais-
ten aseman edistämiseksi, vaikka tilastojen mukaan juuri naiset ja tytöt 
muodostavat konfliktien siviiliuhrien enemmistön. Tämä siitä huolimatta, 
että ihmisoikeudet ovat ulkopolitiikan painopiste.

Sotilaallisen kriisinhallinnan rinnalla kriisitilanteissa tarvitaan toimia, joilla 
olosuhteet saadaan kestävälle ja siedettävälle tolalle. Se edellyttää poliiseja, 
tuomareita, lääkäreitä ja peruspalvelujen osaajia. Ennen sanottiin, että 
emme ole kansainvälisen politiikan tuomareita ja lääkäreitä. Nykypäivänä 
tuomarit ja lääkärit ovat ulkopolitiikkamme etulinjassa. Olemme vielä 
kaukana siitä, että siviilikriisinhallinta olisi yhtä vahva kriisinhallinnan 
sektori kuin sotilaallinen kriisinhallinta. Molempia tarvitaan, molempia 
pitää kehittää, mutta siviilikriisinhallinta on luvalla sanoen vasta alkute-
kijöissään.

Yksi konkreettinen tavoite tulee olla siviilikriisinhallinnan resurssien kas-
vattaminen. Tämä ei merkitse pelkästään rahaa, vaan osaavaa henkilöstöä. 
Siviilikriisinhallinnan perusongelma on ehkä se, että ne henkilöryhmät, 
joista siviilikriisinhallinnan osaajia haetaan, ovat kysyttyjä myös omassa 
työssään. Otetaan esimerkiksi vaikka poliisit tai tuomarit. Kummankaan 
sektorin resursseihin ei ole rakennettu sellaista pelivaraa, joka edesaut-
taisi merkittävien henkilöstömäärien palvelua kriisinhallinnassa. Siviili-
kriisinhallinnan eri sektoreilla olisi noudatettava sotilaiden esimerkkiä 
ja nähtävä kriisinhallintatyö olennaisena osana turvallisuutta ja siten 
myös henkilöstön osaamista ja tehtäviä. Haasteena on tämän tosiasian 
tunnustaminen ja sen pohjalta riittävän lisäkapasiteetin ja palveluehtojen 
rakentaminen eri kriisinhallintatehtäviin.

Nykypäivänä kriisinhallinta on turvallisuuspolitiikan keskiössä. Se on se 
konkreettinen tapa, jolla rakennamme parempaa maailmaa. Tässä tullaan 
juuri siihen oppien ja toiminnan väliseen maailmaan.



60

Rennosti Natosta

Suomi ei ole Naton jäsen, mutta on sen sotilaallisessa kriisinhallinnassa 
kiinteästi mukana kuten tänään Afganistanissa. Tämä on nykypäivää: 
sotilaallinen liittoutuminen tai liittoutumattomuus ei ratkaise sitä mihin 
voimme osallistua. Olennaista on se, mihin meillä on kykyä, tahtoa ja 
osaamista.

Nato-suhdettamme on kuvattu postimerkkiteorian avulla. Eli olemme 
yhtä lähellä Natoa kuin postimerkki kirjekuorta. Kansaa ei tunnu kui-
tenkaan niinkään askarruttavan postimerkki, vaan se mitä siellä kirjeessä 
on. Olisiko kuoressa sittenkin se jäsenhakemus? Tämä on ymmärrettävä 
kysymys, mutta ei kaikkein tärkein.

Suomea pidetään erittäin kyvykkäänä sotilaallisessa kriisinhallinnassa, 
vaikka olemme sotilaallisesti liittoutumattomia. Kun kylmän sodan 
aikana suhtautuminen sotilaalliseen liittoutumiseen oli kaikkein merkit-
tävin turvallisuuspoliittinen kysymys, niin nykypäivänä sillä ei ole samaa 
merkitystä. Natostakin on tullut lähinnä politiikkaan ja kriisinhallintaan 
keskittyvä organisaatio. Sotilaallinen puolustus on jäähtymässä jossain 
takalevyllä. Siksi jäsenyydestäkin olisi aika puhua rennosti ja luovasti.

Liisa Jaakonsaari

Synt. 1�45. SdP:n kansanedustaja 1���-200�. työministeri lipposen i hallituksessa 1��5-2000. Pitkäaikainen 
eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan jäsen ja puheenjohtaja 1���-200�. europarlamentaarikko vuodesta 200� 
lähtien. Suomen Atlantti-Seuran puheenjohtaja vuodesta 200� lähtien.
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Suomen AtlAntti-SeurAn julkAiSut
Karoliina Honkanen & Janne Kuusela: Kysymyksiä ja vastauksia 
Natosta, 2007 

Olli Kivinen: Nato ilman tunteilua, 2007 

Eeva Hautamäki & Janne Halttu (ed.): European Crisis Management 
in Transition, 2005 

Martti Setälä (ed.): Small States and NATO, 2005 

Janne Halttu (toim.): Suomi valintojen edessä, 2004 

Terhi Suominen & Eero Kytömaa (toim.): The United States and the 
World, 2004 

Terhi Suominen & Axel Hagelstam (toim.): Euroopan turvallisuus ja 
Suomi, 2003 

Karoliina Honkanen & Tomas Ries (ed.): NATO after Prague, 2003 

Karoliina Honkanen & Tomas Ries (ed.): Baltic Security, NATO and 
the EU, 2001
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Suomen AtlAntti-SeurAn 
PuheenjohtAjAt jA hAllitukSet 
1���-200�
Vuodet 1999-2001

Puheenjohtaja 
Jaakko Iloniemi 
Ministeri, suurlähettiläs

Hallitus 
Maria-Kaisa Aula 
Karoliina Honkanen (sihteeri) 
Heikki Hult 
Jyrki Karvinen 
Tomas Ries 
Ilkka Suominen 
Astrid Thors 
Kari Vitie 

Vuodet 2002-2003

Puheenjohtaja 
Paavo Rantanen 
Ministeri, suurlähettiläs

Hallitus 
Maria-Kaisa Aula 
Karoliina Honkanen 
Heikki Hult 
Tarja Kantola 
Jyrki Karvinen 
Tomas Ries 
Ilkka Suominen 
Astrid Thors 

Sihteeri 
Kristiina Rinkineva

Vuosi 2004

Puheenjohtaja 
Paavo Rantanen 
Ministeri, suurlähettiläs

Hallitus 
Karoliina Honkanen 
Tarja Kantola 
Jyrki Katainen 
Olli Kivinen 
Risto E.J. Penttilä 
Tomas Ries 
Arto Räty 
Martti Setälä 
Ilkka Suominen 
Astrid Thors

Sihteeri 
Kristiina Rinkineva

Vuosi 2005

Puheenjohtaja 
Risto E. J. Penttilä 
Tohtori, Elinkeinoelämän Valtuuskunta 
EVAn johtaja

Hallitus 
Jori Arvonen 
Leif  Blomqvist 
Karoliina Honkanen 
Tarja Kantola 
Olli Kivinen 
Mari Kiviniemi 
Kari Pietilä 
Juha Pyykönen 
Astrid Thors

Pääsihteeri 
Pia Heikkurinen (1.1.-13.7.2005) 
Tiina Kivisaari (vt. pääsihteeri 14.7.-
31.12.2005)
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Vuosi 2006

Puheenjohtaja 
Risto E. J. Penttilä 
Tohtori, Elinkeinoelämän Valtuuskunta 
EVAn johtaja

Hallitus 
Jori Arvonen 
Leif  Blomqvist 
Aleksi Heikkilä 
Karoliina Honkanen 
Ulpu Iivari 
Olli Kivinen 
Juha Pyykönen 
Aulis Ranta-Muotio 
Pertti Salolainen 
Astrid Thors

Pääsihteeri 
Terhi Suominen

Vuosi 2007

Puheenjohtaja 
Risto E. J. Penttilä 
Tohtori, Elinkeinoelämän Valtuuskunta 
EVAn johtaja

Hallitus 
Suvi Aherto 
Jori Arvonen 
Leif  Blomqvist 
Karoliina Honkanen 
Ulpu Iivari 
Olli Kivinen 
Lasse Kurkilahti 
Juha Pyykönen 
Aulis Ranta-Muotio 
Pertti Salolainen 
Astrid Thors

Pääsihteeri 
Terhi Suominen

Vuosi 2008

Puheenjohtaja 
Risto E. J. Penttilä 
Tohtori, Elinkeinoelämän Valtuuskunta 
EVAn johtaja

Hallitus 
Suvi Aherto 
Jori Arvonen 
Leif  Blomqvist 
Jari Haapiainen 
Karoliina Honkanen 
Liisa Jaakonsaari 
Lasse Kurkilahti 
Jan D. Oker-Blom 
Juha Pyykönen 
Pentti Sadeniemi 
Pertti Salolainen

Pääsihteeri 
Terhi Suominen

Vuosi 2009

Puheenjohtaja 
Liisa Jaakonsaari 
Kansanedustaja (12.7.2009 asti), 
Euroopan parlamentin jäsen (13.7.2009 alkaen) 

Hallitus 
Jori Arvonen 
Leif  Blomqvist 
Jari Haapiainen 
Pertti Hyvärinen 
Lasse Kurkilahti 
Jan D. Oker-Blom 
Helena Partanen 
Pentti Sadeniemi 
Pertti Salolainen 
Antti Talonen 
Jukka Valtasaari 

Pääsihteeri 
Terhi Suominen



Suomi
ja Nato

Suomen Atlantti-Seura (Finlands Atlantsällskap, Atlantic Council of 
Finland) on avoin ja puoluepoliittisesti riippumaton järjestö. Sään-
töjensä mukaan seura edistää euro-atlanttista, erityisesti Natoon ja 
Euroopan unioniin liittyvää ulko- ja turvallisuuspoliittista keskuste-
lua Suomessa. 

Tämä julkaisu on Suomen Atlantti-Seuran 10-vuotisjulkaisu. Se 
kokoaa yhteen kymmenen asiantuntijakirjoitusta, joissa kirjoittajat 
lähestyvät aihetta “Suomi ja Nato” omasta näkökulmastaan. Jul-
kaisu tukee Suomen Atlantti-Seuran toimintatarkoitusta antamalla 
sytykkeitä suomalaiseen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen kansalais-
keskusteluun.
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